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I. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie, które do dnia 18.10.2022 r prześlą 

na adres mailowy Organizatora lub dostarczą osobiście: kartę zgłoszeniową 

(skan), niezbędne zgody (skan) oraz wiersze na konkurs.     

2. Uczestnik zgłasza 3 utwory poetyckie własnego autorstwa (wcześniej 

nienagradzane) o dowolnej tematyce.    

3. Wiersze muszą być w formie wydruku komputerowego (czarną czcionką) wraz      

z godłem (pseudonimem). W przypadku dostarczenia zgłoszenia drogą mailową,  

dokumenty nie mogą być w formie edytowalnej.  
4. Organizator oświadcza, że przekaże jury jedynie zestawy wierszy podpisane 

godłem. Dane osobowe uczestników zostaną ujawnione dopiero w momencie 

wyłonienia laureatów konkursu. 

II. Kryteria Oceny 

1.        Oryginalność prezentowanych treści. 

2.        Walory Literackie. 

3.         Ocenie podlegają trzy nadesłane wiersze.  

III. Nagrody 

 

1.   Zdobywcy nagród głównych otrzymają: statuetki Pióra, dyplomy, nagrody upominki,        

nagrody pieniężne. 

2.  Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca (mogą być również miejsca ex aequo lub brak 

poszczególnego miejsca). 

3.  Jury ma do dyspozycji Pulę 2000 zł na nagrody główne (I,II,III miejsca).  

4.  Jury może dodatkowo przyznawać wyróżnienia, za których autorzy nagrodzonych       

wierszy nie otrzymują nagrody pieniężnej.  

5.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



 

 

 Warunkiem otrzymania dyplomu i nagród jest potwierdzenie obecności w Gali do 

31.10. 2022 r. 

6. Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych wierszy odbędzie się podczas Gali XI 

Łochowskiej Jesieni Poezji. 

7. Warunkiem odbioru przyznanej nagrody jest udział w Festiwalu oraz 

posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, wypełnienie dodatkowej 

dokumentacji odbioru nagrody pieniężnej. 

8. Nagrody pieniężnej nie może odebrać osoba trzecia. 
 

IV.  Pozostałe postanowienia 

1.        Laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo bez   

wskazania zdobytego miejsca w konkursie do dnia 30.10. 2022 r.   Werdykt ze       

wskazaniem  zwycięzców i zajętych przez nich miejsc zostanie ogłoszony podczas 

Gali Łochowskiej Jesieni Poezji 04.11.2022r. w Miejskim i Gminnym Ośrodku 

Kultury w Łochowie. 

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania tekstów nagrodzonych osób  

w publikacjach pokonkursowych oraz wybranych mediach papierowych    

 i   elektronicznych. 

 

 

 

 

 

 

  

kontakt: Koordynator – Aneta Kowalczyk, tel: (25) 675-12-16, 512-100-354; 

e-mail: konkursymigok@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:konkursymigok@gmail.com


 

 

Informacje o ochronie danych osobowych 

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej RODO) jest Miejski i Gminny Ośrodek 

Kultury w Łochowie, ul.1 Maja 22, 07-130 Łochów. 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres 

email: sekretariat.migok@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. 512 100 

354, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, Dla osób których 

dane osobowe będą przetwarzane, MiGOK opracował i udostępnił w wersji papierowej 

oraz na swojej stronie internetowej Klauzulę informacyjną związaną z organizacją 

konkursu. 

Na terenie obiektu funkcjonuje monitoring wizyjny służący do zapewnienia bezpieczeństwa 

osób i mienia na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych oraz 

na podstawie art. 222 Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040 ze zm.) w celu 

ochrony pracowników oraz mienia MiGOK. 


