
REGULAMIN  KONKURSU  POETYCKIEGO 
„GRANICE WYOBRAŹNI” 

W RAMACH 

IV  POWIATOWEGO  PRZEGLĄDU TALENTÓW  MŁODZIEŻY 

„Pejzaże duszy” 

ORGANIZATOR:  

 Stowarzyszenie Absolwentów  i Sympatyków Trójki przy III Liceum 
Ogólnokształcącym w Świdnicy „SATelita” 

CELE KONKURSU: 

 Pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej młodzieży. 

 Ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów. 

 Wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu twórczego. 

ADRESACI KONKURSU: 

 Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy piszący  autorzy ze szkół podstawowych 
(klasy siódme), gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. 

REGULAMIN: 

 Warunkiem udziału w konkursie jest osobiste odczytanie jednego, własnego, nigdzie 
niepublikowanego, nienagradzanego utworu poetyckiego , którego treść nawiązuje do 
tematu konkursu „Pejzaże duszy” i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce 
jury. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczanie (mailowo lub 
osobiście – załącznik nr 1) karty zgłoszeniowej.  

 Organizatorzy powołają profesjonalne jury, które oceni zaprezentowane teksty i 
wyłoni zwycięzców. 

 O podziale nagród decyduje jury. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania nagrodzonych wierszy. 

 Uczestnicy, zgłaszając teksty do konkursu, wyrażają zgodę na publikację i 
wykorzystanie danych osobowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz.926, z późn. zm.) (Załącznik nr 2). 



 Zgłoszenie tekstu do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, 
wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie (Załącznik nr 2). 

 Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 
będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy. 

 Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1,2) należy przesłać drogą elektroniczną na adres 
organizatora: biuro@satelita.swidnica.pl z dopiskiem KONKURS POETYCKI  do          
1 czerwca 2018 roku. 

 Zmagania konkursowe poprzedzi warsztat z kreatywnego pisania zatytułowany „ Limeryk 
– absurd i humor w miniaturze” , w czasie którego autorzy będą mogli stworzyć swoje 
własne limeryki. Jury przewiduje nagrodę dla najlepszego utworu powstałego w czasie 
zajęć. 

 Warsztat odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali 21.  

 Konkurs właściwy odbędzie się  tego samego dnia w siedzibie III Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdnicy, ul. Kościelna 32, o godz. 10.30. 

 Rejestracja konkursowa i warsztatowa rozpocznie się 7 czerwca 2018 roku, w holu 
siedziby organizatora, od godziny 8.00. 

 Gala konkursowa i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o 
godzinie 13.30 na Pikniku Edukacyjnym III LO „Nastrójka”, edycja IV „Pejzaże duszy”. 
Warunkiem odebrania nagrody jest obecność na uroczystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU POETYCKIEGO 

W RAMACH  

IV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki  

„SATelita” 

      Ul. Kościelna 32 

      58-100 Świdnica 

biuro@satelita.swidnica.pl 

 
 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………….. 
2. Adres uczestnika konkursu: ………………………………………………………….. 
3. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………. 
4. Szkoła, klasa do jakiej uczęszcza uczestnik: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail: …………………………………………………………………………. 
6. Imię i nazwisko nauczyciel/opiekuna: ……………………………………………….. 

 
 Zgłaszam chęć uczestnictwa w Konkursie Poetyckim w ramach IV Powiatowego 

Przeglądu Talentów Młodzieży, jednocześnie oświadczam, że uczestnictwo w 
Konkursie jest równoznaczne z udziałem w nieodpłatnych warsztatach poetyckich, 
które odbędą się 07.06.2018 r. od godz. 9.00 do godz. 10.30.  

 Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem Konkursu Poetyckiego „Pejzaże 
duszy” i akceptuję jego postanowienia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
……….…………………………………………….. 
  data, miejsce, podpis Uczestnika/opiekuna prawnego* 

 
 
 
 
 
 

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 2 
do regulaminu Konkursu Poetyckiego 

 
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

……………………………………………………… 
Klasa i nazwa szkoły 

……………………………………………………… 
Adres zamieszkania uczestnika konkursu 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko prawnego opiekuna 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki  
SATelita 

      Ul. Kościelna 32 
      58-100 Świdnica 

 
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 
 

Jako autor/opiekun prawny*  autora pracy konkursowej:  

………………………………………………………………………………………………… 

zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu Poetyckiego, oświadczam, iż jestem uprawniony do 
przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako 
opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu - autorskie prawa majątkowe do utworu, a 
także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a 
Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa 
majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i 
rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na 
rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach 
eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie 
utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego; 
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne 
udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym; 
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 
papierowej; 
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam 
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz 
przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań utworu. Jako opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego 
egzemplarza, na którym utrwalono utwór. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest 
autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 
autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Jako 
opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania 
nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.) 
 
……………………………………………… 
Data i podpis autora/prawnego opiekuna* autora utworu 
*niewłaściwe skreślić 


