Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Pióro Pegaza 2018”
Najdroższy wyraz…
Konkurs ogłoszony w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, uchwalonego przez Sejm
RP.
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
Cele Konkursu:
- zainspirowanie twórców do podjęcia tematu Niepodległości, istotnej dla historii Polski, która zgodnie z uchwałą Sejmu RP „Po
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna powróciła na mapę świata”,
- uwrażliwienie na piękno i bogactwo historii i języka ojczystego,
- stworzenie okazji do artystycznej konfrontacji,
- doskonalenie warsztatu poetyckiego,
- promowanie talentów literackich,
-pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej.
REGULAMIN
§ 1. Zasady i warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak i twórców z określonym dorobkiem.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie jednego wiersza.
3. Wiersz powinien być napisany w języku polskim, wydrukowany w pięciu egzemplarzach na papierze o formacie A4 i przesłany
w terminie do 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem: Konkurs „O Pióro Pegaza 2018”.
4. Nadesłany na konkurs wiersz autor powinien opatrzyć godłem (pseudonimem).
5. Uczestnik konkursu, pod jednym godłem/pseudonimem, może nadesłać maksymalnie jeden wiersz. Przysłanie więcej niż jednego
wiersza jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie. Takim samym godłem należy opatrzyć dodatkową osobną kopertę, która
powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy (Karta zgłoszenia
wypełniona i przesłana obowiązkowo: dla osoby niepełnoletniej, której wzór określa Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu lub
dla osoby pełnoletniej, , której wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu).
6. Na konkurs nie należy przesyłać wiersza, który był nagradzany w innych konkursach, lub publikowany w wydawnictwach
zwartych, czasopismach, e-bookach i stronach internetowych.
7. Praca niespełniająca któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie konkursu, w tym złożona po terminie, zostanie
wykluczona z udziału w konkursie.
8. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego
w Karcie Zgłoszenia, danych osobowych. W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, z siedzibą przy ul.
Sokoła 13. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.
922 t.j.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Uczestnikom konkursu przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
9. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie i mogą być wykorzystane do upowszechniania. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych prac autorskich, według załączonego wzoru (Oświadczenia
o przeniesieniu praw autorskich: dla osoby niepełnoletniej, której wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu lub dla
osoby pełnoletniej, której wzór określa Załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu). W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie
składają rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 2. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora profesjonalne jury.
2. Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień: I. Nagroda – 750 zł, II. Nagroda – 500 zł, III. Nagroda – 400 zł oraz trzy
równorzędne wyróżnienia po 200 zł.
3. Organizator zastrzega prawo dla jury, do innego podziału nagród, w tym do rezygnacji z przyznania nagrody.
4. 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
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o terminie uroczystości wręczenia nagród.

6. Odbiór nagród następuje osobiście.
7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na uroczystość wręczenia nagród.
§ 3. Postanowienia końcowe:
1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. O terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje na swojej stronie: www.wimbp.rzeszow.pl
Załączniki do regulaminu:
Dla osób niepełnoletnich :
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez
rodziców lub opiekunów prawnych osoby przystępującej do konkursu;
Załącznik nr 3 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, do podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby
przystępującej do konkursu;
Dla osób pełnoletnich :
Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia – zawierająca wyraźną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych, do podpisania przez
osobę przystępującą do konkursu;
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do podpisania przez osobę przystępującą do konkursu.

