Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 42/2020
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z 3 września 2020

Regulamin Konkursu Jednego Wiersza w ramach MALT 2020
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie: Konkurs Jednego
Wiersza w ramach MALT 2020, zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury
województwa pomorskiego pod nr 6/99, zwana dalej Organizatorem. Koordynatorem
Konkursu z ramienia Organizatora są pracownicy Biblioteki pod Żółwiem (Filia nr 13
WiMBP w Gdańsku przy ul. Św. Ducha 111/113, Gdańsk-Śródmieście).
3. Konkurs odbędzie się 11.09.2020 r. na przedprożu Filii Gdańskiej WiMBP (ul.
Mariacka 42, Gdańsk-Śródmieście) w godzinach 18:00-20:00.
4. Konkurs jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu Konkursu
ukończyła 18 lat i nie ukończyła jeszcze 35 lat.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do godziny 18:00 w dniu Konkursu w Filii
Gdańskiej WiMBP. Zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie nienagradzanego i
niepublikowanego przed dniem Konkursu wiersza. Zgłoszenie do Konkursu następuje
poprzez złożenie tekstu wiersza, podpisanego imieniem i nazwiskiem autora
wydrukowanego w dwóch egzemplarzach, w siedzibie Biblioteki pod Żółwiem lub Filii
Gdańskiej WiMBP oraz formularza zgłoszeniowego (którego wzór stanowi Załącznik
nr 1). Po tej godzinie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
8. Liczba uczestników jest nieograniczona.
9. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
10. Komisja Konkursowa Konkursu składa się z następujących osób:
I.
II.
III.

Wojciech Boros
Paulina Ulatowska
Radosław Wiśniewski

11. Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń uczestników Konkursu w drodze losowania
wyłoniona zostanie kolejność prezentacji wierszy. Każdy z uczestników konkursu jest
zobowiązany do przeczytania swojego wiersza głośno przed publicznością i Komisją
Konkursową.
12. Pula nagród finansowych Konkursu wynosi 800 zł (osiemset złotych). O ilości i
wysokości poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa, która drogą
głosowania wyłoni laureatów Konkursu. Fundatorem nagród jest Wojewódzka i
Miejska Biblioteka Publiczna.
13. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu Konkursu, po zakończeniu prezentacji
konkursowych i po obradach Komisji.
14. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie potwierdzona protokołem Komisji
Konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody finansowe. Wzór
Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Laureaci konkursu
pokwitują odbiór nagród na piśmie na pokwitowaniu, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do niniejszego regulaminu.
15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
16. Komisja Konkursowa ma prawo zakończyć konkurs bez wyłonienia zwycięzcy.
17. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi
potwierdza, że zgłoszony przez niego do Konkursu wiersz jest oryginalny, jest
wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności
osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą
zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
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18. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
19. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie pracy do Konkursu
oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem
przez uczestnika.
20. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o wyrażenie zgody na publikowanie
swoich danych, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
21. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia należy do Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie
jego trwania.
23. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników
Konkursu pod adresami Organizatora wskazanymi w pkt 2.
24. Pytania w sprawie Konkursu można kierować do Biblioteki pod Żółwiem, ul. Św.
Ducha 111/113, Gdańsk-Śródmieście, tel. 58 301-10-28, e-mail:
bibliotekapodzolwiem@wbpg.org.pl.
25. Ochrona danych osobowych:
a) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email:
wbp@wbpg.org.pl.
b) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie
Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres
mailowy: iod@wbpg.org.pl.
c) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w ww.
konkursie.
d) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody wyrażonej
podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat po zakończeniu
konkursu, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania danych.
f) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia
im danych na mocy przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy). Mogą być nimi
również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne).
g) Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia
ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych
(ul.
Stawki
2,
00-193
Warszawa,
e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania
żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się
ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez administratora
przetwarzania tych danych.

