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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

„POWIAT WIERSZEM PISANY” 

dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremskiego  

W RAMACH DZIAŁANIA POD NAZWĄ  

„JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu literackiego dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Śremskiego, zwanego dalej Konkursem jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie z siedzibą w Śremie przy ul. Dutkiewicza 5, zwane dalej Organizatorem. 

2. Adresatami Konkursu mogą być osoby fizyczne w wieku od 13 roku życia, które 

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i są mieszkańcami Powiatu 

Śremskiego. 

3. Temat Konkursu literackiego - „Powiat wierszem pisany”.  

 

§ 2. 

CELE KONKURSU 

1. Wspieranie i promowanie twórczości literackiej osób z niepełnosprawnościami.  

2. Rozwijanie talentów literackich wśród mieszkańców Powiatu Śremskiego. 

3. Promocja Powiatu Śremskiego. 

4. Tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym i kulturowym. 

 

§ 3. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu powinna być praca literacka napisana w formie wiersza lub 

rymowanki nawiązująca do tematu Konkursu a przede wszystkim przedstawiająca 

przeżycia, doświadczenia, spostrzeżenia lub wspomnienia autora względem 

Powiatu Śremskiego. 
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2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę. Prace zbiorowe nie będą 

przyjmowane i brane pod ocenę Jury. 

3. Wiersz lub rymowanka powinien składać się od 10 do 50 wersów. 

4. Praca złożona na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną 

twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być w żadnej mierze 

częścią lub fragmentem jakiejkolwiek innej pracy. 

5. Wiersze lub rymowanki muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku 

polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach 

literackich. 

 

§ 4. 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Termin składania prac konkursowych upływa 30 października 2020 r. 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik niniejszego 

Regulaminu oraz kserokopią orzeczenia należy przesłać: 

a) drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,       

ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem, lub 

b) e-mailem na adres: pcpr@pcpr.srem.pl lub rehabilitacja@pcpr.srem.pl.,  

lub  

c) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. 

3. Prace bez dołączonej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz 

oświadczeniem uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego, nie wezmą udziału         

w Konkursie.   

4. Formularz karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie www.pcpr.srem.pl oraz w siedzibie urzędu. 

  

§ 5. 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Lokalnego Programu Pomocy 

Społecznej na 2020 rok. 

mailto:pcpr@pcpr.srem.pl
mailto:rehabilitacja@pcpr.srem.pl
http://www.pcpr.srem.pl/
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2. Uczestnikami Konkursu są osoby fizyczne, niepełnosprawne będące mieszkańcami 

terenu Powiatu Śremskiego, które zgłoszą udział w Konkursie i dostarczą do 

Organizatora prace konkursowe wraz z załącznikiem wskazanym w § 4 ust. 2. 

3. Uczestnicy Konkursu przygotowują pracę literacką w wersji papierowej w formie 

wydruku komputerowego w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

opatrzony imieniem i nazwiskiem autora. 

6. Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis.  

7. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych. 

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 

swojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy poprzez akceptację oświadczeń 

zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej. 

9. Prezentacja konkursowa nadesłanych prac odbędzie się na podsumowaniu 

Konkursu. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu. 

10. O terminie i miejscu prezentacji, uczestnik zostanie powiadomiony przez 

Organizatora. 

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych . 

 

§ 6. 

JURY KONKURSU 

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora. 

2. W skład Jury wejdą przedstawiciele: 

a) organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,  

b) samorządu powiatowego, 

c) organizatora, 

d) środowiska literackiego.  

3. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

4. Organizator ma prawo do zmiany składu Jury. 

5. Powołane Jury oceni prace konkursowe biorąc pod uwagę oryginalność oraz 

poziom artystyczny.  
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§ 7. 

NAGRODY 

1. Autorzy wszystkich ciekawych prac zostaną wyróżnieni. Twórcom najlepszych 

trzech prac zostaną przyznane nagrody. 

2. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas imprezy, na której zostaną 

wręczone nagrody zwycięzcom. O miejscu i terminie spotkania uczestnicy zostaną 

poinformowani telefonicznie. 

3. W przypadku gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pozwoli na organizację 

imprezy, o której mowa w ust. 2, wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na 

zasadach i w terminie określonym przez Organizatora. 

4. Wszystkie prace konkursowe będą stanowiły podstawę do wspólnej publikacji. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych oraz 

w lokalnych mediach. 

 

§ 8. 

PRAWA AUTORSKIE 

 Ze względu na fakt, iż Organizator planuje nieodpłatne działania związane                        

z publikacją prac stworzonych w ramach Konkursu, Uczestnik Konkursu z chwilą 

przystąpienia do Konkursu i przesłania pracy przenosi na Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do wszystkich prac wykonanych w ramach Konkursu na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie, 

2) wprowadzenie do pamięci komputera, 

3) wystawienie, 

4) wydrukowanie i rozprowadzenie, 

5) wprowadzenie do sieci Internet 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do 

konkursu prac. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć               

i informacji  o Zwycięzcach i Uczestnikach Konkursu, jak również wywiadów         

z nimi a także do wystawienia przesłanej na Konkurs pracy (informacje te będą 

objęte zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1). 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji                 

o Konkursie w swoich materiałach, publikacjach i na stronie internetowej. 

4. Regulamin Konkursu jest udostępniony na tablicy ogłoszeniowej Organizatora, na 

stronie internetowej www.pcpr.srem.pl oraz na fanpage facebooku Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

5. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz przez 

podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich lub 

ubezwłasnowolnionych zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje 

opiekun prawny. 

6. Brak oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje 

niedopuszczeniem do udziału w Konkursie. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 r., poz. 1145 z późn. 

zm.) , oraz zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

 

 

 

http://www.pcpr.srem.pl/

