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REGULAMIN 

Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza 2020”   
 
 

„… a ja zbłąkany wśród cyfr 
płaczę atramentowymi  łzami.” 
 
Jerzy Pleśniarowicz „Liryka” 
 
Konkurs ogłoszony w ramach obchodów 100. lecia urodzin Jerzego Pleśniarowicza (1920 - 1978), 
poety, tłumacza literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej i czeskiej, reżysera 
teatralnego i radiowego, animatora kultury, „rzeszowianina z wyboru”.  
 
Jerzy Pleśniarowicz w latach 1952-1974 (z przerwą od kwietnia 1954 r. do maja 1955 r.), był 
kierownikiem literackim Teatru Ziemi Rzeszowskiej (od 1957 r. Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie). W sezonie 1966/67 był równocześnie doradcą literackim Teatru im. Osterwy w Lublinie. 
W 1955 r. zamieszkał na stałe w Rzeszowie. Współpracował z rzeszowską rozgłośnią Polskiego Radia, 
m.in. jako adaptator i reżyser słuchowisk, emitowanych także na antenie ogólnopolskiej, z 
Wojewódzkim Domem Kultury, redakcjami „Nowin Rzeszowskich”, „Nowin Tygodnia” i „Widnokręgu”. 
Badał i opisywał tradycje teatralne Rzeszowa i regionu, co zaowocowało monografią Kartki z dziejów 
rzeszowskiego teatru (1985). 
Przygotował dla rzeszowskiej sceny i 18 innych teatrów, a także Teatru Polskiego Radia i Teatru 
Telewizji, adaptacje oraz przekłady dramatów (18 realizacji scenicznych, 18 radiowych, 4 telewizyjne). 
Był współinicjatorem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (organizowanych od 1961 r.). Wchodził 
w skład kolegiów redakcyjnych dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Kamena” (Lublin, 1962-1964), 
„Kwartalnika Rzeszowskiego” (1967-1968) i miesięcznika „Profile” (Rzeszów, 1969-1972). Był prezesem 
– założycielem Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1967) oraz autorem antologii 
Wiersze z Rzeszowskiego (1974).  
 

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. 

Przedmiot Konkursu: Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza związanego tematycznie 
z postacią lub twórczością Jerzego Pleśniarowicza. 

Cele Konkursu:   

- upamiętnienie poety i animatora życia kulturalnego w Rzeszowie Jerzego Pleśniarowicza, 
- podkreślenie wyjątkowości położenia Podkarpacia jako „tygla kultur”, 
- ukazanie w poezji niepokojów współczesnego człowieka, 
- uwrażliwienie na bogactwo polskiej historii i języka ojczystego, 
- doskonalenie warsztatu poetyckiego, 
- rozwijanie wyobraźni, zdolności i poszerzania horyzontów literackich, 
- pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,  
- stworzenie okazji do artystycznej konfrontacji,  
- promowanie talentów literackich. 
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§ 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. Powinien 
być napisany w języku polskim,  wydrukowany w czterech egzemplarzach na papierze o 
formacie A4 i przesłany w terminie do 31 października 2020 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 2020”. 

4. Przesyłka powinna zawierać: 
- wiersz podpisany godłem (słowem lub wyrażeniem będącym umownym znakiem autora, 
a nie jego prawdziwymi danymi - nie dopuszcza się godła w formie graficznej), 
- zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, z umieszczoną w niej Kartą Zgłoszenia, 
która zawiera personalia autora wiersza - imię i nazwisko (nie godło), wiek, numer telefonu 
kontaktowego i adres e-mailowy. Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem 
możliwości udziału w konkursie. 
Przesyłka powinna być oznaczona godłem, nie należy zamieszczać na niej informacji 
identyfikujących nadawcę - autora pracy, w  tym jego imienia i nazwiska. 

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. Praca niespełniająca któregokolwiek z warunków, o których mowa w Regulaminie konkursu, 
w tym złożona po terminie, zostanie wykluczona z udziału w konkursie. 

7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być 
wykorzystane do upowszechniania.  

8. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
podanych w Karcie Zgłoszenia oraz przeniesienie na Organizatora majątkowych praw 
autorskich do nadesłanej pracy. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia 
w powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. 
 

§ 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 – 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 telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną. 

4. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o terminie przesłania nagród.  
 
 
§ 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
 
Zgodnie art. 13 ust.1 i  2 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 

http://www.wimbp.rzeszow.pl/


 
------------------------------------------------------ 

Organizację Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza 2020”  dofinansowano z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 
w ramach zadania „Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności” 

 

 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej 
,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, informujemy, że: 

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 zgody – podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia 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. 

 
§ 3. 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.  

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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