Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i
Redakcja "Głosu Karczewa" ogłaszają

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Krzewniaka
Regulamin Konkursu
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do
związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o
dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie
mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie
internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.
3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.
4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty,
zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon,
adres e-mail oraz podpisane Klauzuli Informacyjnej dołączonej do regulaminu.
5. Prace należy nadsyłać do 26 marca 2019 roku na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury, 05 - 480 Karczew, ul. Widok 2 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które
organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się
data stempla pocztowego.
6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla
jednego twórcy raz na trzy lata.
7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu
organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:
Nagroda I stopnia 3.000 złotych
Nagroda II stopnia 2.000 złotych
Nagroda III stopnia 1.500 złotych
Nagroda MGOK 1000 złotych
Nagroda "Głosu Karczewa" 500 złotych
Nagroda Parafii Karczew 500 złotych
oraz 4 wyróżnienia po 250 złotych
8. Z okazji jubileuszu konkursu została ufundowana Nagroda Jubileuszowa Ogólnopolskiego
Konkursu im Jana Krzewniaka w kwocie 2000 złotych głównie za zestaw wierszy tematycznie
związanych z miastem Karczew. Także Nagroda Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie
Karczew. O nagrodę jubileuszową mogą starać się również laureaci pierwszych nagród z

ostatnich edycji konkursu,
9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 14 czerwca 2019 roku.
O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy
laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie
przesyłają nagród pocztą.
12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.
13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały
opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.
14. Koszty wyżywienia i noclegów podczas imprezy finałowej pokrywają organizatorzy.
15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie
reprezentowany przez dyrektora z siedzibą przy ul. Widok 2, 05-480 Karczew, e-mail:
mgok.karczew@o2.pl, tel: 22 780 65 17.
2. Jest możliwość skontaktowania się z inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w
Karczewie poprzez e-mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: (22) 780 65 16 , wew. 123
lub wysyłając zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w celu przeprowadzenia XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a)podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)
5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt. 3 w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj; art. 6
ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest
możliwe uczestnictwo w XXX Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana
Krzewniaka.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
…………………………………………………
(data, czytelny podpis)

