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REGULAMIN KONKURSU POETYCKO-LITERACKIEGO 

„W OGRODACH CISZY ROSNĄ SŁOWA” 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki 

uczestnictwa w konkursie POETYCKO-LITERACKIM „W OGRODACH CISZY 

ROSNĄ SŁOWA”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac 

konkursowych i  warunki nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

– jednostka organizacyjna gminy Wrocław, z siedzibą pl. Dominikański 6, 

50-159 Wrocław, telefon: 71 772 49 00, info@wcrs.pl oraz Anna Paciorek - 

wrocławska poetka, reprezentująca Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa 

Herberta. Konkurs jest organizowany w ramach Dni Seniora Wrocław 

2022.Koordynatorami   Konkursu, do których należy przesyłać prace 

konkursowe są: Ewa Rapacz, mail: ewa.rapacz.wroclaw@gmail.com oraz 

Anna Paciorek, mail: audytor1@wp.pl  

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

a) aktywizacja i integracja środowisk senioralnych; 

b) propagowanie i rozwijanie twórczości poetycko-literackiej wśród 
seniorów 

c) uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego; 

d) rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych seniorów; 

e) popularyzacja wiedzy i świadomości dotyczącej budowania dobrych 

relacji międzyludzkich. 

 

 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

Konkurs kierowany jest do Seniorów z całej Polski. 

 

mailto:info@wcrs.pl
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§4. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca powinna spełniać następujące kryteria: 

a) musi być napisana wierszem lub prozą; 

b) objętość pracy od 1 do 5 stron, format A4, czcionka 12 

Times New Roman; 

c) prace należy dostarczyć w formie papierowej lub 

elektronicznej w formacie pdf. 

2. Praca konkursowa musi zawierać opis: imię, nazwisko i wiek autora oraz 

numer telefonu kontaktowego i adres mailowy. 

3. Przesłane prace do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane 

i nagradzane. 

§5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są 

całkowicie dobrowolne. 

2. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 16 września 2022 

roku, listownie z dopiskiem „Konkurs poetycko-literacki Dni Seniora 

Wrocław 2021” na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - 

Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, pokój 

29 lub mailowo: ewa.rapacz.wroclaw@gmail.com lub audytor1@wp.pl  

4. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową 

lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 decyduje data 

stempla pocztowego. 

5. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz lub 1 tekst. 

6. Do każdej pracy powinny być załączone podpisane przez autora 

oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. 
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§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego powołuje komisję konkursową, 
zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków. 

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny 

prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje 
nagrody i wyróżnienia. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy 
obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji. 

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie 

stosownej dokumentacji. 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są 
zwykłą większością głosów. 

7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 

§7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy poetyckiej/literackiej z tematyką Konkursu; 

b) poziom poetycki/literacki pracy; 

c) oryginalność i kreatywność pracy; 

d) zastosowane środki stylistyczne. 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą 
członkowie Komisji. 

3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac (miejsce I, II i 
III), przyznać wyróżnienia i upominki dla wszystkich uczestników 

konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją (na stronie 
www.seniorzy.wroclaw.pl oraz na FB Wrocławskiego Centrum Seniora) 

najlepszych prac nastąpi w dniach od 30 września 2022 do 4 października 
2022. 

5. Wręczenie dyplomów, upominków i nagród dla laureatów konkursu 

poetycko-literackiego nastąpi w dniu 4 października 2022 (wtorek) 
o godz.10:00 w Przestrzeni Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/3/5, aula, 
IV piętro.  

 

§8. 

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/
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NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione otrzymają 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega 
sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który 
spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest 
możliwe wypłacenie równowartości nagrody. 

 

§9. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię, 
nazwisko, wiek, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail), na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, 

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, 
w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego 

wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji Konkursu oraz 
działalności Organizatora. 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
oświadcza, iż:  

a) jest autorem załączonej pracy,  

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanej pracy, która  jako utwór poetycki/literacki pozbawiona są 
jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami i 

roszczeniami osób trzecich; 

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć autora oraz zdjęć pracy 
konkursowej  na stronie www.seniorzy.wroclaw.pl oraz w serwisie 

społecznościowym https://www.facebook.com/centrum.seniora 
w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

3. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani 

majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną 
autorów. 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni 

skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. 
Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem 
oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, 
lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

https://www.facebook.com/centrum.seniora
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5. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 

 

§10. 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie 
www.seniorzy.wroclaw.pl 

3. Załącznikiem do Regulaminu jest Formularz zgłoszeniowy wraz 

z załącznikami: 

1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika konkursu. 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
(data i miejsce, podpis uczestnika) 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do Regulaminu Konkursu POETYCKO-LITERACKIEGO 

„W OGRODACH CISZY ROSNĄ SŁOWA” 

Imię i nazwisko uczestnika 
konkursu - Dziadka/i lub 
Babci  

 

Adres do korespondencji  

Nr tel.   

Adres e-mail  

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

1. Oświadczenie: 

Oświadczam, że jestem autorem pracy literackiej/poetyckiej, którą 

zgłaszam do udziału w Konkursie pn.„W OGRODACH CISZY ROSNĄ 

SŁOWA”. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz 

Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 

oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO oraz 

akceptuję Regulamin Konkursu POETYCKO-LITERACKIEGO „W 

OGRODACH CISZY ROSNĄ SŁOWA”, z którym również się 

zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych 

oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z 

przebiegu wydarzenia pn. Wręczanie nagród dla laureatów konkursu 

poetycko-literackiego” w mediach, na stronie internetowej oraz na portalu 

społecznościowym Organizatora oraz na publikacje moich danych 

osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź 

nagrodzonych. 

________________________________ 

(data i miejsce, podpis uczestnika) 
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Klauzula informacyjna RODO 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwo-

ju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami 

skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 

- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl  

- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.  

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan 

się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwa-

rzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. 

- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 

3. Cele przetwarzania Pana danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu POETYCKO-

LITERACKIEGO „W OGRODACH CISZY ROSNĄ SŁOWA”, tj.: imię i nazwisko, ad-

res mailowy, telefon, wizerunek,  oraz w celu udzielania odpowiedzi na pisma, 

skargi i wnioski i reklamacje. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczą-

cych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

2) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administrato-

rze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją niniej-

szego wydarzenia nie dłużej niż do 18.12.2022 r. 
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6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: jury konkursowemu składają-

cego się z przedstawicieli WCRS-WCS Pani/Pana dane osobowe nie będą przeka-

zywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. 

Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podsta-

wie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub insty-

tucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spro-

stowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły 

w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesie-

nia sprzeciwu (szczegóły w art. 21),prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo-

mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych 

danych).Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na 

podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych bę-

dzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie 
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Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIA WIZERUNKU 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. 

przez:………………………………………………………………………………………………………… 

Jako uczestnik konkursu POETYCKO-LITERACKIEGO „W OGRODACH CISZY 
ROSNĄ SŁOWA” którego wizerunek został uwieczniony na zdjęciach 
promocyjnych - niniejszym wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, 

nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy) oraz nieodpłatne wykorzystywa-

nie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu POE-

TYCKO-LITERACKIEGO „W OGRODACH CISZY ROSNĄ SŁOWA organizowanego w 

ramach Dni Seniora Wrocław 2022 przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecz-

nego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, telefon: 71 772 49 00,  

info@wcrs.wroclaw.pl w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerun-

ku utrwalonego na zdjęciach. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani te-

rytorialnie. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego ro-

dzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także ze-

stawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym ko-

mentarzem, na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących 

Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpo-

wszechnianie na stronach internetowych i FB Wrocławskiego Centrum Rozwoju 

Społecznego. 

Mój Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub 

naruszać w inny sposób moje dobra osobiste. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO i jestem świado-

my/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich po-

prawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w 

pełni go akceptuję. 

 

 

……………………………………………………………………… 
(data i miejsce, podpis uczestnika konkursu) 
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Klauzula informacyjna RODO 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwo-

ju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami 
skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 

- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl  

- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.  

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan 
się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych oraz korzystania  
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z in-
spektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. 

- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 

 

3. Cele przetwarzania Pana danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu POETYCKO-

LITERACKIEGO „W OGRODACH CISZY ROSNĄ SŁOWA” tj.: imię i na-

zwisko, wiek, adres mailowy, telefon, wizerunek,  

b) udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski i reklamacje. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

a) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczą-

cych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

b) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana 

żądanie  

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administrato-

rze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją niniej-

szego wydarzenia nie dłużej niż do 18.12.2022 r. 

mailto:iod@wcrs.wroclaw.pl
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6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: jury konkursowemu składają-

cego się z przedstawicieli WCRS-WCS Pani/Pana dane osobowe nie będą przeka-

zywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. 

Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podsta-

wie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub insty-

tucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spro-

stowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły 

w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesie-

nia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo-

mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przy-

sługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż prze-

twarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie 

przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 


