
Konkurs Poetycki Michała W. Gajdy
pod hasłem

Iskrzy się niebo gęsto zapisane
lecz nie odczytasz, dla nas to za wysoko

       Regulamin

1.      Organizatorem Konkursu Poetyckiego Michała W. Gajdy zwanego

       dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Twórców Regionalnych „Eka”.

       Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 

       z siedzibą w Kaliszu.

2.      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkol ponadgimnazjalnych. 

3.      Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3 wiersze, w tym jeden rozwijający 

       hasło konkursowe w dowolnej formie. 

4.      Utwory, dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i nienagradzane 

       w innych konkursach, należy przesłać w 4 egzemplarzach maszynopisu. 

5.      Każdy utwór należy opatrzyć godłem Autora. To samo godło powinno występować na dołączonej 

       zamkniętej kopercie zawierającej dane autora: imię i nazwisko, numer telefonu, adresu e-mail, 

       krótką notkę biograficzną oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: 

       „jestem autorem/autorką przesłanych wierszy”.  

6.      Osoba przesyłająca więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w zestawie lub wiersze 

       podpisane danymi zamiast godłem, nie zostanie dopuszczona do Konkursu. 

7.      Prace nie podlegają zwrotowi.

8.      Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury powołane 

       przez organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna.

9.      Laureaci zostaną także zaproszeni do udziału w Warsztatach Literackich im. Michała W. Gajdy.

10.     Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatną prezentację nadesłanych 

       utworów oraz na ich ewentualną publikację (dotyczy tekstów nagrodzonych i wyróżnionych).

11.    W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy. 

12.    Prace prosimy nadsyłać do 30 grudnia 2018 na adres: Księgarnia Alfa, 62-300 Września, 

       ul Warszawska 27A. Decyduje data stempla pocztowego.

13.   Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia 2019. Informacje o terminie i miejscu 

       warsztatów oraz miejscu i godzinie uroczystego wręczenia nagród zostaną podane na 

       facebookowej stronie Michała Witolda Gajdy oraz na stronie www.lyzkamleka.poezja-art.eu.

DANE OSOBOWE: Zgodnie z art. 13 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 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, informujemy, że: 
1. Administratorem danych uczestników przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Stowarzyszenie Twórców 
Regionalnych „Eka” ul. Kościuszki 21, 62-300 Września, mail: burzynski.leszek4@gmail.com, tel. +48 696 568 111) 
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych 
bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
6. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronach organizatora, 
partnerów projektu oraz partnerów medialnych, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.
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