
 

Stowarzyszenie Zwykłe Klub Literacki „WERS” w Bytowie
i Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie
ogłaszają:
I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława 
Pomorskiego
organizowany w ramach
I „Zamku w poezji” w Bytowie

Regulamin:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą osoby pełnoletnie (ukończony 18 rok 
życia), mieszkające w Polsce jak i za granicą.
2. Tematyka nadesłanych wierszy jest dowolna.
3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach. W kategorii I oceniane będą wiersze wyłącznie 
napisane w języku polskim, natomiast w kategorii II przyjmowane będą tylko utwory napisane w 
języku kaszubskim.
4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłanie wyłącznie jednego wiersza w danej 
kategorii. Każdy z poetów może przystąpić do literackiej rywalizacji w dwóch kategoriach i w 
związku z tym przesłać po jednej pracy zarówno w języku polskim jak i kaszubskim. Obowiązuje 
żelazna zasada jeden autor jeden wiersz w poszczególnej kategorii. Nie przyjmujemy prac 
zbiorowych. Wiersz należy przesłać w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub 
maszynopisu w formacie A4. Dany utwór nie może być dłuższy niż dwie strony. Wiersz musi być 
podpisany wyłącznie godłem słownym. Przez godło słowne rozumiemy pseudonim, umożliwiający 
zachowanie pełnej anonimowości i nie pozwalający na identyfikację autora. Tekst nieopatrzony 
godłem słownym lub podpisany własnymi danymi nie będzie zatwierdzony do udziału w konkursie.
Należy też podać kategorię, do której przypisany jest dany wiersz. Tym samym godłem powinna 
być opatrzona dołączona do nadesłanego wiersza koperta, w której na dodatkowej kartce 
zamieszczone zostaną dane autora (imię nazwisko, godło słowne, kategoria, adres zamieszkania, 
numer telefonu, adres e-mail) oraz napisane oświadczenie uczestnika o tym, że zapoznał się z 
regulaminem I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na 
Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego i zgadza się z jego warunkami (oświadczenie musi być 
opatrzone własnoręcznym podpisem).



4. Prace należy nadesłać do 16 lipca 2021 r. na adres:
Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie
ul. Wojska polskiego 12
77-100 Bytów
Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Konkurs poetycki”.
5. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z 
kadry naukowej (literaturoznawców) z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
6. Dla laureatów konkursu jednego wiersza przewidziano nagrody pieniężne, statuetki, dyplomy. W 
kategorii I poezji pisanej w języku polskim przewidziano I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia, 
w kategorii II poezji pisanej w języku kaszubskim jedną główną nagrodę (gdyż w niniejszej 
kategorii poetyckim językiem regionalnym posługuje się nieznaczna liczba poetów). Pula nagród 
wynosi ok. 3888 zł brutto. O podziale nagród zadecyduje jury w porozumieniu z organizatorami.
7. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą mailową o przyznaniu laurów. 
Otrzymają zaproszenie na galę „Zamek w poezji” 14 sierpnia 2021 r., gdzie zostaną wręczone im 
nagrody i będą mogli osobiście zaprezentować swoje dzieła. Osobisty odbiór nagród jest niezbędny.
W innym przypadku laureatowi przypada jedynie tytuł honorowy. Listę nagrodzonych poetów 
podamy na stronie internetowej BCK w Bytowie (www.bck-bytow.pl) po 15 sierpnia 2021 r.
8. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą twórcy na opublikowanie wiersza w 
każdej dostępnej formie upowszechniania dzieł poetyckich (np. prasa, publikacje książkowe, 
internet, radio, telewizja, nośniki cyfrowe itp.).
9. Udział w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
na potrzeby związane z przeprowadzeniem niniejszego zadania artystycznego.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 666 590 081 lub pisząc na e-
mail: klubwersbytow@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Bytowskiego  Centrum  Kultury  mieszczącym  się  w Bytowie,
ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów.

2. Z administratorem  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email: dyrektor@bck-bytow.pl. Administrator  jest  także

dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

3. W sprawach  związanych  z przetwarzaniem  danych  osobowych,  można  się  kontaktować  z Inspektorem  ochrony  danych, 

pod adresem e-mail: iod@bodo24.pl.
4. Dane  osobowe,  będą  przetwarzane  w celu  organizacji,  przeprowadzenia  i promocji  Konkursu,  a także  w działalności

informacyjnej  w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Dyrektora BCK w interesie  publicznym, które polega
na upowszechnieniu w społeczeństwie.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
6. Dane osobowe takie jak numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane  w celach kontaktowych, a podanie jest dobrowolne.

Osoba,  której dane  dotyczą,  ma  prawo  w dowolnym momencie  wycofać  zgodę.  Wycofanie  zgody  nie wpływa  na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Dane  osobowe  zbierane  są  również  na podstawie  wyrażonej  zgody,  zgodnie  z art.  6  ust.1  lit  a ogólnego  rozporządzenia
o ochronie  danych  (RODO)  na potrzeby  organizacji  i przeprowadzenia  konkursu  oraz opublikowania  informacji  o laureatach
konkursu.

8. Będziemy publikować nazwisko laureatów w konkursie, na stronie internetowej Bytowskiego Centrum Kultury oraz w mediach
w związku z promocją działalności Centrum.

9. Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  są  lub  mogą  być:  Inspektor  Ochrony  Danych  Mateusz  Szenbek  z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;

• właściwie upoważnione osoby fizyczne,  prawne lub inni  odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

• podmioty  obsługujące  systemy  teleinformatyczne,  podmioty  świadczące  usługi  pocztowe,  kurierskie  oraz prawne  na rzecz
Centrum;

• Osoby które będą oceniały nagranie.
10. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa

powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
11. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje
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• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;w uzasadnionych

przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
• w uzasadnionych  przypadkach prawo do ograniczenia  przetwarzania  do momentu  wykazania  celu  przetwarzania  i zgodności

z prawem;w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną
sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;

• jeżeli  decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  to prawo do niepodlegania
zautomatyzowanej decyzji;

• prawo do wycofania zgody;
• prawo  do wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego.  Organem  nadzorczym  w Polsce  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych  z siedzibą  w Warszawie  na ulicy  Stawki  2  i wszystkie  dane  kontaktowe  znajdują  się

na platformie www.uodo.gov.pl.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.

http://www.uodo.gov.pl/

