REGULAMIN
Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza 2021”
CYBERWIERSZE, CZYLI FUTURYSTYCZNY LEM
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
Przedmiot Konkursu: Napisanie utworu wierszowanego własnego autorstwa - kaligramu lub wiersza
wizualnego w oparciu o życie i twórczość Stanisława Lema, w związku ustanowieniem przez Sejm RP
roku 2021 Rokiem Stanisława Lema.
Organizację Konkursu dofinansowano w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Cele Konkursu:
- propagowanie twórczości Stanisława Lema, w 100. lecie urodzin pisarza,
- poszukiwanie nowych form wyrażenia treści poetyckich, inspirowanych Stanisławem Lemem,
zachęcenie do zabawy słowem,
- rozwijanie twórczej fantazji poprzez skorelowanie słowa z obrazem,
- doskonalenie warsztatu poetyckiego,
- promowanie talentów literackich.
§ 1. Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak
i twórców z określonym dorobkiem.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz. Przysłanie więcej niż jednego wiersza
jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
3. Wiersz powinien być własną pracą autora, nigdzie nie publikowaną i nie nagradzaną.
4. Każdy autor zobowiązuje się przesłać z jednego adresu e-mailowego, opatrzonego tematem:
Konkurs „O Pióro Pegaza 2021”, następujące załączniki:
- plik tekstowy/graficzny wiersza własnego autorstwa w formacie PDF z nadanym
godłem (słowem lub wyrażeniem będącym umownym znakiem autora, a nie jego prawdziwymi
danymi - nie dopuszcza się godła w formie graficznej),
- tekst wiersza bez grafiki, w oddzielnym załączniku tej samej korespondencji (celem łatwego
odczytania wiersza),
- skan Karty Zgłoszenia, która zawiera personalia autora wiersza - imię i nazwisko, wiek (tylko
w przypadku osób niepełnoletnich), dane kontaktowe: numer telefonu i adres
e-mailowy oraz godło, którym opatrzono pracę. Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Wzory Karty Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: www.wimbp.rzeszow.pl
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu:
- Załącznik Nr 1 - Karta Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej
- Załącznik Nr 2- Karta Zgłoszenia dla osoby pełnoletniej.
6. Wiersz powinien być napisany w języku polskim i przesłany w terminie do 31 października
2021 r. na adres: konkurs@wimbp.rzeszow.pl
7. Praca niespełniająca któregokolwiek z warunków, o których mowa w Regulaminie konkursu, w
tym złożona po terminie, zostanie wykluczona z udziału w konkursie.
8. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być
wykorzystane do upowszechniania.
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9. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
podanych w Karcie Zgłoszenia oraz przeniesienie na Organizatora majątkowych prac
autorskich do nadesłanej pracy. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia
w powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
§ 2. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Opatrzone godłem prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora
profesjonalne jury.
2. Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień: I. Nagroda – 700 zł, II. Nagroda – 500
zł, III. Nagroda – 400 zł oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 200 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl. Laureaci
konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
4. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagród.
5. W przypadku odbioru nagród osobiście Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych
z osobistym stawiennictwem laureatów w tym kosztów przejazdu laureatów na uroczystość
wręczenia nagród.
§ 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego Promocji
i dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
i zgodnie z treścią „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.
4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych
powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
§ 4. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji warunków opisanych w niniejszym
Regulaminie.
2. Wykładnia niniejszego Regulaminu zależy od Organizatora, on też rozstrzyga sprawy w nim nie
ujęte.
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3. Wszelkie pytania należy kierować na adres: wimbp@wimbp.rzeszow.pl
Załączniki do Regulaminu:
 Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej – zawierająca deklarację zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw
autorskich do nadesłanej pracy, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby
przystępującej do konkursu.
 Załącznik nr 2 Karta Zgłoszenia dla osoby pełnoletniej – zawierająca deklarację zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw
autorskich do nadesłanej pracy, do podpisania przez osobę przystępującej do konkursu.
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