
 
 

 
SALEZJAŃSKI POWIATOWY KONKURS POETYCKI 2023 

 

Regulamin 

§ 1 

1.1. Organizatorem konkursu jest Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w 

Mińsku Mazowieckim. 

1.2. Konkurs rozpoczyna się 21 lutego 2023 r. (od tego czasu będą przyjmowane wiersze na konkurs) i trwa 

do 29 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

 

§ 2 

Celem Konkursu jest:  

- inspirowanie do aktywności twórczej, 

- rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, 

- pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, 

- konfrontacja twórczości poetyckiej, 

- promowanie młodych twórców. 

§ 3 

3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat z powiatu mińskiego, tzn. uczącej 

się bądź mieszkającej na tym terenie.     

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech 

egzemplarzach wydruku komputerowego pod adresem: 

 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego 

ul. Kościuszki 27 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 741 06 00   

 

 3.3. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs poetycki – kategoria …” (wpisać odpowiednią do 

swojego wieku). 

3.4. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych 

i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach.  

3.5. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład 

pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być 

podpisana osobna koperta zawierająca załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu:  

- dane osobowe: nazwisko, imię, wiek autora,  

- nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy, e-mail szkoły lub adres autora, telefon kontaktowy, e-mail autora.  

Koperta zewnętrzna – zawierająca prace konkursowe w trzech egzemplarzach i kopertę z danymi (zał. nr 1) – 

może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). 

3.6. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. 



 
 

3.7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

3.8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie. 

§ 4 

4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora. 

4.2. Laureaci oraz autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4.3. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: 

I  kategoria   -  klasy IV-VI szkoły podstawowej 

II  kategoria  -  klasy VII-VIII szkoły podstawowej 

III kategoria  -  klasy I-IV szkoły średniej 

4.4. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w kwietniu 2023 r.  O terminie gali finałowej laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§ 6 

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych 

osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów 

marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 7 

Akceptacja regulaminu przez uczestnika/ów, a w przypadku osoby nieletniej przedstawiciela ustawowego 

uczestnika, przedsięwzięcia oznacza wyrażenie zgody, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-

promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia: Salezjański Powiatowy Konkurs Poetycki oraz działalności 

statutowej Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim 

wizerunek uczestnika przedsięwzięcia był użyty w różnego rodzaju formach fotografowania, elektronicznego i 

poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, ponadto 

aby mógł być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem 

uczestnika przedsięwzięcia mogły być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby realizacji działań informacyjno-promocyjno-sprawozdawczych przedsięwzięcia przez 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim. Zgoda obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności zdjęcia, plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały 

promocyjne, sprawozdawcze, publikacje w gazetach i czasopismach lokalnych, rozpowszechnianie w Internecie. 

Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. 

 

Bliższych informacji udziela: Diana Gajc-Piątkowska, e-mail: dgajcpiatkowska@salezjanieminsk.pl 

 

                                                 
1 Rozporządzenie 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) 
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