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Regulamin KONKURSU  

„PRZYSTANEK POEZJA”  

 

1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka 

z o.o. w Ostrołęce, z siedzibą: ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka.  

2. Cele Konkursu:  

 propagowanie komunikacji miejskiej, 

 popularyzowanie twórczości poetyckiej, 

 rozwijanie sprawności pisania wierszy, 

 kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw kreatywnych, 

 odkrywanie młodych talentów. 

3. Przedmiot Konkursu: 

 Uczestnicy Konkursu mają za zadanie stworzyć wiersz, fraszkę, anegdotę itp. 

nawiązujące w swej treści do komunikacji miejskiej. 

 Mile widziane są elementy humorystyczne 

4. Uczestnicy Konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.  

5. Kategorie: 

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Dzieci od 6 – 12 lat 

 Młodzież od 13 do 18 lat. 

6. Czas trwania Konkursu: 

 4 lipiec 2018r. – 11 wrzesień 2018r. 

7. Zasady Konkursu: 

 FORMA WIERSZA: 

 dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

 praca musi zawierać minimum 6 wersów, 

 wiersz musi być napisany w języku polskim. 

 Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze.  

 Prace powinny być dostarczone w formie edytowalnej wraz z podpisanym 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres skrzynki mailowej Organizatora Konkursu: sekretariat@mzk.ostroleka.pl  

 Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych 

konkursach, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nastąpi dyskwalifikacja 

laureata i unieważnienie nagrody.  

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów 

zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Zbiór najpiękniejszych wierszy 

zostanie opublikowany w tomiku pn. „Przystanek Poezja” wydanym przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce. 

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.  

 Jury powołuje Organizator. 
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8. Kryteria oceniania: 

 zgodność utworu z tematyką konkursu tj. nawiązanie do komunikacji miejskiej 

(wrażenia z podróży, anegdota z życia Pasażera itp.) 

 twórczy charakter utworu, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 poziom literacki pracy, 

 oryginalność. 

 

9. Nagrody: 

Jury przyzna następujące nagrody w kategoriach:  

 dzieci:  I nagroda – PlayStation 4 !!! + dyplom 

II nagroda – rzeczowa o wartości  500 zł + dyplom 

III nagroda – rzeczowa o wartości 300 zł + dyplom 

 młodzież: I nagroda – Hoverboard !!! (deskorolka elektryczna) + dyplom 

II nagroda – rzeczowa o wartości 500 zł + dyplom 

III nagroda – rzeczowa o wartości 300 zł + dyplom 

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

 nastąpi podczas Pikniku Rodzinnego pn. „Dzień Bez Samochodu” organizowanego 

w związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu w dniu 22 

września 2018r. 

 Warunkiem odbioru nagrody jest obecność na IV Pikniku Rodzinnym pn. „Dzień 

Bez Samochodu”. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy Konkursu po odbiór 

nagrody w terminie wskazanym powyżej, roszczenie o jej wydanie wygasa. 

11. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

12. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, 

reprezentowany przez Prezesa Zarządu, jako Administrator danych, przetwarza dane 

osobowe podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji konkursu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą 

udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i 

poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i 

przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy 

miejscowości, szkoły itp. zwłaszcza w stosunku do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w 

celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach (strona internetowa, ulotki 

promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu KONKURSU „PRZYSTANEK POEZJA”  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

 

1. Oświadczam, że nadesłane wiersze są mojego autorstwa. 

2. Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z Regulaminem KONKURSU „PRZYSTANEK 

POEZJA” i akceptuję w pełni podane warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych na potrzeby organizacyjne w w/w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja  2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z  2018r.  poz. 1000).  

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………. 

Wiek ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. Kontaktowy………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………….                                                          ……………………………………………… 

             data                                                                                                                                                             podpis uczestnika 

 

 

Jako opiekun ustawowy uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez uczestnika 

oświadczenia powyższej treści (zgoda opiekuna ustawowego jest wymagana). 

 

 

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

                          data                                                                                                                                                podpis opiekuna 


