Siennica między wierszami
Konkurs poetycki o Gminie Siennica

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica
tel: 25 757 22 76, e-mail: gbpsiennica@poczta.fm, bibliotekasiennica.pl
Cel konkursu:
• popularyzacja kultury czytania i motywowanie do zgłębiania piękna poezji;
• rozwijanie i rozbudzanie pasji pisania wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
• prezentacja zdolności artystycznych lokalnej społeczności;
• promocja i utrwalenie w formie dzieł poetyckich dziedzictwa kulturowego Gminy Siennica.
Zadanie konkursowe: należy napisać wiersz inspirowany pięknem Gminy Siennica (jako całości lub
wybranych jej miejsc) w dowolnym kontekście: przyrodniczym, historycznym, metafizycznym,
społecznym itd. Autorowi pozostawiamy do wyboru rodzaj, styl i budowę utworu.
Informacje szczegółowe:
1. Wiersz musi być napisany w języku polskim i dostarczony w formie wydruku lub zapisu
komputerowego - nie rękopisu.
2. Zgłoszony utwór nie powinien być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany.
3. Wiersze będą oceniane przez profesjonalne Jury w poniższych kategoriach wiekowych:
• 11 – 14 lat
• 15 – 18 lat
• 19 – 59 lat
• 60 i więcej lat.
4. Napisany wiersz należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.
5. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jeden utwór.
6. Zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonują ich rodzice lub prawni opiekunowie.
7. W każdej kategorii wiekowej Organizator przewiduje cenne nagrody a wybrane utwory zostaną
opublikowane w antologii pokonkursowej.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r. a jego wyniki wraz z informacją o odbiorze
nagród zostaną zamieszczone na bibliotecznej stronie internetowej i profilu na Facebooku.
Warunki udziału:
1. Wiersze wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 15 lutego 2022 r. do siedziby
Biblioteki przy ul. Mińskiej 33 w Siennicy lub drogą mailową (skany): gbpsiennica@poczta.fm
2. Podstawą do wzięcia udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i oświadczeń
(patrz kolejna strona) oraz znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik konkursu ma obowiązek upewnić się, czy jego zgłoszenie dotarło do Organizatora, gdy
ten nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia (dot. zgłoszeń mailowych).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zgłoszonych utworów, jak też do
dyskwalifikacji prac niezwiązanych z tematem konkursu, zawierających treści powszechnie
uznawane za nieprzyzwoite, obraźliwe i naruszające prawa innych osób.

Zapraszamy do udziału!

Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Wiek ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon / e-mail ………………………………………… / ….…………………………………………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………… w celu i w zakresie
niezbędnym do udziału w Konkursie „Siennica między wierszami”, organizowanym przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Siennicy zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
…………………………………………………….…………………….……………………...
(data, czytelny podpis osoby pełnoletniej)

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Ja, ……………………………….………….………………, będąc autorem dzieła zgłoszonego do konkursu
zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu całość praw autorskich do dzieła w tym praw
zależnych, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili
organizacji konkursu polach eksploatacji, a w szczególności: w zakresie utrwalenia
i zwielokrotnienia dzieła; publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dzieła lub z jego
wykorzystaniem; wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci; publiczne udostępnianie dzieła, zarówno odpłatne,
jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przejście praw autorskich do Dzieła nastąpi
z momentem przekazania Dzieła Organizatorowi konkursu.
…………………………………………………….…………………….……………………...
(data, czytelny podpis autora / osoby pełnoletniej)

