Urząd Miejski w Nysie
zaprasza do udziału
w
XII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO
im. Jerzego Kozarzewskiego
„ORZECH”
„Borykałeś się z wierszem. Zbyt mała pojemność,
aby zmieścić w niej wszystką niewymierność słowa”
J. Kozarzewski

REGULAMIN
I.

Organizator

Urząd Miejski w Nysie
48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15
II.

Adresaci

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani
niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych :
do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 20.10.2018)
powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem
21.10.2018 )
III.

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu
poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony
znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również
w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach. Nadesłany utwór należy
sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy oraz dołączyć
płytę CD z utworem w wersji elektronicznej).

2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy
dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi
i oświadczeniami – wzór katy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jedna
osoba nie może wysyłać kilku utworów pod różnymi godłami.*
3. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat).
IV.

Termin nadsyłania utworów

Prace należy nadesłać do dnia 10 września 2018 r. na adres:
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
z dopiskiem „ORZECH”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
V.

Ocena

Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie:
1)
Karol Maliszewski – przewodniczący jury,
2)
Marta Klubowicz,
3)
Jacek Podsiadło.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania
bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.
VI.

Nagrody

Ogólna pula nagród – 4.800,00 zł.
Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto :
W kategorii do lat 18
I miejsce – 700,00 zł oraz statuetka „Orzecha”
II miejsce - 500,00 zł
III miejsce- 400,00zł
W kategorii powyżej 18 lat
I miejsce – 1.400,00 zł oraz statuetka „Orzecha”
II miejsce - 1.000,00 zł
III miejsce - 800,00 zł
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
VII.

Warunki dodatkowe

1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie
osobiście nagrody w dniu 20.10.2018 podczas uroczystej gali jest równoznaczne
z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca również
z rezygnacją ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się na galę rozdania nagród,
wysłany zostanie pocztą dyplom.

2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku
osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz z wyżywieniem (kolacja
w dniu 20 października oraz śniadanie w dniu 21 października 2018 roku).
3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby
niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział
w uroczystości w dniu 20.10.2018 na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób
zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego).
4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do
nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie
oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku. Podanie
rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników.
Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury oraz rozdanie nagród nastąpi 20
października 2018 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury, ul. Wałowa (wejście od
ul. Chodowieckiego).
Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na uroczystą galę
o której mowa w pkt. VII ust. 1 do dnia 12.10.2018 r.
Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nysie,
pokój nr 216 A, tel. 077 4080578, e-mail: p.kostrzewa@www.nysa.pl.
--------------------------*Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)
2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchyleniem dyrektywy95/46/WE (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza
Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail:
iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b unijnego rozporządzenia RODO w celu
przeprowadzenia XII edycji Turnieju Poetyckiego „Orzech” im. Jerzego
Kozarzewskiego w tym kontaktu z laureatami;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji;
5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, a także do ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
do udziału w konkursie;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

