
 
 

ZAPRASZAMY 

NA 

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 

„NIE PISZ DO SZUFLADY” 

Regulamin: 

1. Uczestnicy prezentują jeden niepublikowany i nieoceniany wcześniej wiersz. 

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie chęci udziału na adres 

mailowy organizatora – gosklin@o2.pl do dnia 19.11.2018 r. Należy podać imię, 

nazwisko, wiek oraz załączyć wiersz, który autor odczyta podczas imprezy.  

3. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury w trzech kategoriach:                   

szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.                  

W każdej kategorii nagrodzony zostanie jeden utwór. Tematyka wierszy jest 

dowolna. 

4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 

5. Impreza odbędzie się 21 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu 

Kultury, ul. Sieroszewskiego 4.  

6. Szczegółowych informacji udziela organizator: Małgorzata Klinkosch w 

poniedziałki w godz. 15.30 – 18.00 (tel. 81 8864965). 

 

Informacje końcowe. 

1. Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Wobec osób, które w chwili składania pracy konkursowej nie ukończyły 18. roku życia, 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dotycząca przetwarzania 

danych osobowych oraz praw autorskich (załącznik 1). 

3. Pełnoletni uczestnik turnieju wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

oraz praw autorskich (załącznik 2). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie w ramach potrzeby 

przeprowadzenia turnieju. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak 

uniemożliwia uczestnictwo w turnieju. 

5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Turnieju. 

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imion, nazwisk i informacji 

o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych 

organizatorów oraz w celach promocyjnych turnieju. 
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Załącznik 1 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w turnieju 

i przetwarzanie danych osobowych 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego*, 

tj.: ………………………………….………………......………, ucznia klasy: ……………… 

w szkole: ……………………………………………………………………………………… , 

w Turnieju Jednego Wiersza „Nie pisz do szuflady”, organizowanym przez Młodzieżowy 

Dom Kultury w Puławach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

na potrzeby Turnieju Jednego Wiersza „Nie pisz do szuflady” zgodnie z Rozporządzeniem 

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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 

Zgłoszenie prac do turnieju jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu oraz w Internecie, wydawanych przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Puławach.  

 

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

       Miejscowość i data                               Imię i Nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 2 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Turnieju 

Jednego Wiersza „Nie pisz do szuflady” zgodnie z Rozporządzeniem 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu oraz w Internecie, wydawanych przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Puławach. 

 

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

  Miejscowość i data                                           Imię i Nazwisko Uczestnika 

 

 

 


