
 

                     

 

REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU 

POETYCKIEGO 

„ Zakochany Wiersz” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. 

2. Termin nadsyłania utworów mija 9 lutego 2022 roku o godz. 14:00. 

 

I. CELE KONKURSU: 

- stworzenie mieszkańcom regionu możliwości zaprezentowania swojej twórczości, 

- zachęcenie artystów do dzielenia się swoimi utworami, a także pokazanie szerszej publiczności 

potencjału naszych Twórców,  

 - wyłonienie utworu, który będzie - według opinii Jury najpiękniejszym wierszem miłosnym tego 

konkursu. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Do konkursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, która chciałaby podzielić się swoją 

twórczością poetycką, ze Słupska i powiatu słupskiego. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz, którego musi być autorem. Utwór musi poruszać 

tematykę miłosną. 

3. Na konkurs należy wysyłać utwory zapisane w formacie PDF lub wklejone w treści maila. 

4. Do utworu należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wiek oraz dane niezbędne 

do nawiązania kontaktu - numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji konkursu. Warunkiem koniecznym jest 

dołączenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Utwory należy przesyłać na adres e-mail: impresariat@kultura.powiatslupsk.pl  

do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 14.00 

6. Utwory przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

7. NAGRODY: 



I nagroda – Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w kwiaciarni „Tulipan” w Słupsku,       

masaż relaksacyjny w strefie SPA w Parku Wodnym 3 Fale w Słupsku (dla jednej osoby) oraz  

voucher dla pary (monoporcja + kawa) do cukierni KAISER Patisserie   

II nagroda –  Voucher o wartości 70 zł do wykorzystania w kwiaciarni „Tulipan” w Słupsku, 

wejściówkę na basen + sauny dla 2 osób na 2 godziny w Parku Wodnym 3 Fale w Słupsku  oraz 

voucher dla pary (monoporcja + kawa) do cukierni KAISER Patisserie   

III nagroda – Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w kwiaciarni „Tulipan” w Słupsku oraz 

wejściówkę na basen dla 2 osób na 2 godziny do Parku Wodnego 3 Fale w Słupsku.  

 

III. JURY I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury podejmuje decyzje większością głosów. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród według własnego uznania. 

4. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailowo i telefonicznie o werdykcie Jury. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 lutego br. na fanpage Centrum Kultury Powiatu 

Słupskiego. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego.  

7. Rozdanie nagród odbędzie się 23 lutego br. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w sali 202.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez uczestnika konkursu. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

3. Organizator nie będzie dokonywał weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Jednocześnie 

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane na zgłoszeniach. 

4. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w przypadku uzyskania nagrody,  

na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu oraz do jego publikacji – w całości lub  

we fragmentach, w szczególności w publikacjach promujących konkurs lub działalność Organizatora. 

5. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich,  

a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, dóbr osobistych lub innych praw 

chronionych prawem, osoba, która zgłosiła pracę do konkursu, zrekompensuje Organizatorowi, jako 

wyłącznie odpowiedzialna, ewentualne koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,  

jakie z tego tytułu powstaną. 

6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji 

postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.   

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOROSŁEGO UCZESTNIKA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do 

przeprowadzania konkursu poetyckiego „Zakochany wiersz” przez Centrum Kultury Powiatu 

Słupskiego z siedzibą w Damnicy (adres: 76-231 Damnica, ulica Korczaka 1, REGON: 220351700, 

NIP: 839 300 84 15) wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego pod numerem 

1/2007. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych 

osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego 

wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, 

zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Centrum Kultury Powiatu 

Słupskiego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie mojego wizerunku oraz imienia  

i nazwiska w materiałach pokonkursowych, w tym: tekstowych, audio, audio-wizualnych  

oraz fotograficznych wykonanych w trakcie rozstrzygnięcia konkursu poetyckiego „Zakochany wiersz” 

i rozpowszechnianych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za pośrednictwem różnych 

publikatorów. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, 

powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Wyrażam także zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

mojego imienia i nazwiska podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

 

..................................                        ....................................................................... 

miejscowość i data                         podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Słupsku 

z siedzibą przy ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego możliwy jest pod 

numerem telefonu: 59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@kultura.powiatslupsk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

4. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.* 

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie umowy 

lub zgody. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi.  

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego za niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.  

Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować niezakwalifikowaniem do konkursu. 

 

Zgodnie z art. 6. ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb powyższego Konkursu.  

 

…...…………………        …...…………………. 

  Data          Podpis 

 

 

 


