
 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa  
w konkursie literackim „Konkurs literacki inspirowany poezją Cypriana Kamila 
Norwida”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych  
i warunki nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Idylla” z siedzibą w Warszawie,  
przy ul. Mazowieckiej 11/49, NIP: 525-283-63-73, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Koordynatorem Konkursu jest Kamilla Olejarczyk tel. + 48 575990977. 

4. Zadanie jest współfinansowane  ze środków otrzymanych z budżetu  
Powiatu Wołomińskiego. 

 

 

§2. 

CEL KONKURSU 
1. Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności 

na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych  

z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 200 rocznicy urodzin Cypriana 

Kamila Norwida. 

2. Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie 

mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznych  

i artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych. 

 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wołomińskiego. 

2. Konkurs rozstrzygany będzie w następujących kategoriach wiekowych:  

a. juniorzy młodsi 10-14 lat,  



 

 

b. juniorzy starsi 15-19 lat, 

c. seniorzy 19+. 

 

 

 
§4. 

PRACE KONKURSOWE 

1. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr 

osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku. 

2. Praca konkursowa może mieć dowolną formę utworu literackiego, jednakże nie może 

składać się z więcej niż 5000 znaków.  

3. Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 lipca 2021 r. wysyłając wypełniony formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu mailem na adres: 

k.olejarczyk@fundacjaidylla.org 

                                                                        §5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

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

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 5 sierpnia 2021 roku, w Pałacu  
w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1. 

 

§6. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany 
przez członków Komisji.                                                                     

2. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia  
w każdej z kategorii wiekowej określonych w §3 ust. 2 Regulaminu. 



 

 

3. Kryteria oceny prac: 

• zgodność z myślą przewodnią konkursu,  

• oryginalność prezentowanych treści, poprawność stylistyczna i językowa, 

• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,  

• poziom literacki pracy. 

 

 

 

 

§7. 

KOMISJA KONKURSOWA 
1. Organizator 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. 

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej 

dokumentacji. 

6. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

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

odwołanie. 

§8 

NAGRODY W KONKURSIE 
1. Dla Laureatów Konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

2. Laureaci, każdej z kategorii będą gośćmi specjalnymi podczas Finału Wołomińskiego 

Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida, który odbędzie się 4 września 2021 r. 

w Pałacu w Chrzęsnem, a ich prace zostaną zaprezentowane przez nich osobiście lub 

przez laureatów konkursu recytatorskiego. 



 

 

 

 §9  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja „Idylla”  

ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  

z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,  

w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie www Konkursu oraz  

w mediach społecznościowych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (tzn. wyrażona 
zgoda). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO 

7. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
udziału w konkursie. 

§10  

PRAWA AUTORSKIE 

1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 

udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich prac konkursowych 

Uczestnika, w szczególności do ich rejestrowania oraz wprowadzania ich do pamięci 

komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji  

i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu pięciu 

lat po jego zakończeniu.  

2. Rejestrowanie i publikacja o których mowa w §10 ust. 1 niniejszego regulaminu 

dotyczy w szczególności Laureatów Konkursu.  


