
Regulamin 

VII edycji  Konkursu  Poetyckiego  Jednego  Wiersza 
„ Z A K O C H A J  S I Ę  W . . . ” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji 

Regionalnej „Książnica Karkonoska” z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej 

Górze (58-500). 

 

2. Konkurs ma na celu popularyzację twórczości literackiej, skierowany jest do 

dorosłych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

3. Powołane przez Organizatora Jury oceni prace w dwóch kategoriach:  

młodzież i dorośli. 

 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie albo przesłanie na 

adres:  

JCIiER Książnica Karkonoska,  ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra (Czytelnia) 

nigdzie niepublikowanego wiersza (w publikacjach drukowanych oraz 

w Internecie), nienagrodzonego w żadnym innym konkursie, wyłącznie  

w formie wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach, najlepiej czcionką  

12-punktową, bez żadnych ornamentów graficznych. Wiersz powinien 

nawiązywać do hasła konkursu i dotyczyć szeroko pojmowanej tematyki 

miłosnej, powinien być napisany wyłącznie w języku polskim. Może mieć 

charakter żartobliwy albo poważny, formę regularną albo swobodną. 

Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia wierszy niezgodnych  

z prawem. 

 

5. Wszystkie egzemplarze wydruków pracy konkursowej powinny być oznaczone 

pseudonimem autora (tzw. godłem), który nie pozwala na identyfikację jego 

imienia i nazwiska. Dopuszcza się przy tym wyłącznie oznaczenie  

w postaci słownej, przy czym nie może to być pseudonim, pod którym autor 

jest znany publicznie, w tym również w Internecie. Wszystkie wydruki powinny 

być wyraźnie oznaczone kategorią konkursu (M – młodzież, D – dorośli)  

i umieszczone w zaklejonej kopercie.  

 



W kopercie należy również umieścić odrębną kopertę oznaczoną pseudonimem 

autora, zawierającą dane uczestnika: imię i  nazwisko, adres korespondencyjny, 

adres e-mail, numer telefonu, kategorię konkursową oraz podpisane 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 1). Dopuszcza się podanie danych uczestnika na kopercie 

zewnętrznej, jeśli wynika to z wymogów pocztowych. Brak podania kategorii 

spowoduje, że zgłoszenie zostanie rozpatrzone w kategorii osób dorosłych.  

 

6. Prosimy o dostarczenie prac w terminie do 6 lutego 2023 r. Decyduje data 

wpływu do Organizatora konkursu. Zgłoszenia po terminie jak również 

zgłoszenia niekompletne albo z innych powodów niezgodne z regulaminem nie 

będą uwzględniane. 

 

7. Utwory nadesłane na konkurs nie będą uczestnikom odsyłane. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy bez 

odrębnego wynagrodzenia dla autorów. 

 

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 

11 lutego 2023 r.  o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej  

w Jeleniej Górze. Organizator konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu. 

Przewiduje się nagrody rzeczowe lub bony na usługę gastronomiczną albo inną 

do wykorzystania w terminie wskazanym przez lokalnych sponsorów nagród, 

przy czym wartość każdej nagrody nie przekroczy 350 zł. Wyniki zostaną 

podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 

www.biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

10.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: 

• pod nr. tel.: 75 75 259 31 

• mailowo: czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/
mailto:czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl


Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu JCIiER Książnica Karkonoska 

z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze. Uczestnik przekazując swoje dane osobowe 

Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu prowadzenia dokumentacji 

konkursu, otrzymania nagrody oraz dla celów promocyjnych Biblioteki.  

Dane  Uczestnika nie będą przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez 

Organizatora, poza wykorzystaniem we wskazanych powyżej celach. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wglądu i zmiany danych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

w myśl obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 

81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Podanie nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymaganych do udziału w  VII edycji 

Konkursu Jednego Wiersza „Zakochaj się w…” przez Organizatora konkursu oraz publikację 

wizerunku zarejestrowanego podczas udziału w konkursie na stronie www Książnicy Karkonoskiej, w 

JBC oraz w materiałach medialnych w celu promocji Biblioteki i rozliczenia zadania. Jednocześnie 

potwierdzam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do nich oraz ich poprawianie, zaś zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być przeze 

mnie wycofana w dowolnym czasie. 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


