
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I EDUKACJI 
W  GRYBOWIE 

OGŁASZA 

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ECHO MOICH GÓR” 
                                                            1. Cel konkursu: 

 pobudzenie aktywności twórczej 
 popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej 

 
2.  Zasady uczestnictwa: 

 konkurs jest przeznaczony dla osób tworzących amatorsko 
 tematyka utworów powinna dotyczyć: gór, krajobrazu, przyrody, ludzi, ekologii, architektury, 

zabytków. Organizatorom zależy, aby choć jeden utwór dotyczył gór grybowskich 
 uczestnicy nadsyłają utwory (1-3 wiersze) w formie wydruków, opatrzone godłem (znakiem) 

w trzech egzemplarzach 
 dane autora (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek, e-mail) należy dołączyć w zaklejonej kopercie 

opatrzonej tym samym godłem jak zestaw wierszy wraz z oświadczeniem RODO, które stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu 

 wiersze z danymi autora należy składać lub przesłać na adres: 
Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie 

ul. Rynek 12 
33-330 Grybów 

 
3.  Termin : 

 termin nadsyłania wierszy upływa - 11 października 2019r. 
 utwory oceni komisja konkursowa do – 31 października 2019r. 

 
4.  Nagrody : 

 Jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe w konkursie  
wg.  kategorii: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych. 
/ komisja zastrzega sobie inny sposób podziału nagród / 

 
5. Uwagi : 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez 
honorarium autorskiego 

 Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
postępowania konkursowego oraz publikację wierszy 

 Spotkanie wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie  
2019 roku w MCKCiE w Grybowie. 

 

 
 

Zapraszamy wszystkich piszących do dzielenia się pięknem słowa poprzez udział w konkursie ! ! ! 
 
  



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu poetyckiego„ ECHO MOICH GÓR ” 

 
 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA  
 w przypadku osób niepełnoletnich RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 
 
…............................................................ 
(imię i nazwisko autora lub rodzica/opiekuna prawnego)* 
 
….................................................... 
(numer telefonu) 
 
Oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałam(em) się z  do Regulaminem konkursu poetyckiego „ECHO MOICH GÓR” organizowanego 
przez Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie i wyrażam zgodę na udział w/w 
konkursie, tym samym akceptuję jego regulamin. 
2. Zapoznałam(em) się z  do Regulaminem konkursu poetyckiego „ECHO MOICH GÓR” organizowanego 
przez Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie i wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka ( imię i nazwisko   dziecka) ….....................................................  
 w/w konkursie, tym samym akceptuje jego regulamin* 
3. Złożoną na konkurs pracę wyk napisałem osobiście / moje dziecko napisało osobiście.* 
4. Posiadam wiedzę, iż mam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka*, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Zwanego RODO ((Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
 
 
Data.......................................................................                      podpis......................................................... 
 
 
Wyrażam zgodę na: 
 
1.  Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z 
przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła/instytucja kultury, klasa, nr telefonu-na podstawie Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  
2. Umieszczanie zdjęć zawierających mój wizerunek/ mojego dziecka zarejestrowany podczas 
rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie w celu informacji promocji 
konkursu. 
3.Nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora 
 
 
 
Data................................................................                     podpis.................................................................. 
 
 


