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REGULAMIN 
 

II KONKURSU POETYCKIEGO 
„Dreptaki” 2022 

 
 
 

§1 
 

PATRONAT I ORGANIZATORZY 
 

Honorowy Patronat nad konkursem pełni Starosta Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem 
jest Centrum Kultury w Siechnicach - Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Waligórskiego 
ul.Główna 82, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 62 63 , e-mail: bpswkatarzyna@kultura-
siechnice.pl.  

 
 
 

§2 
 

CELE I ZADANIA 
 

„Dreptaki”2022 to konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Nazwa konkursu 
nawiązuje do bohatera postaci literackiej stworzonej przez patrona biblioteki w Świętej 
Katarzynie, Andrzeja Waligórskiego.  

 
1. Celem konkursu jest: 
            - wspieranie twórczości oraz jej promocja 
            - rozwijanie talentów 
            - popularyzacja poezji  
            - dbałość o kulturę języka 
            - uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy. 

- podsumowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 
Wrocławskiego, Gminy Siechnice. 

 
 
 
 
 

§3 
 

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU „Dreptaki” 2022 
 

1. Zasięg konkursu –powiat wrocławski. 
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2. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: 

 
- dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
- dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej 
- dla dorosłych 

 
 Temat tegorocznej edycji brzmi: „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą” 

 
 Każdy uczestnik może nadesłać jeden wiersz. 

 
 Termin nadsyłania wierszy najpóźniej do dnia 25. 11.2022 

 
 Utwory wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora 

tekstu należy podpisać jedynie godłem literowym (nie graficznym). Karta zgłoszenia 
(Załącznik nr 1) powinna znaleźć się w zaklejonej i podpisanej własnym godłem kopercie. 
Utwory w formie odręcznej nie będą honorowane. 
 

 Dopuszcza się możliwość przesłania utworu w formie elektronicznej mailowej na adres: 
bpswkatarzyna@kultura-siechnice.pl. Utwory wraz z kartą zgłoszenia powinny być 
zeskanowane i wysłane w formacie pdf. 
 

 Prace prosimy przesyłać na adres: Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna im. Andrzeja 
Waligórskiego, ul. Główna 82, 55-010 Święta Katarzyna.  

 
 Nadesłane utwory nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych 

konkursach. 
 

 Prace nie podpisane oraz nieczytelne nie będą brane pod uwagę. 
 

 Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs. 
 

 O wynikach konkursu  laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie 
najpóźniej do 07.12.2022 r. Informacja o werdykcie zostanie zamieszczona na stronie 
organizatora: www.kultura-siechnice.pl. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania utworów konkursowych 
(pokazanie na stronie internetowej CK Siechnice, portalach społecznościowych CK). Udział 
w konkursie jest jednoczesną zgodą na publikację. 

 
 
 

§4 
 

OCENA PREZENTACJI 
 

1. Oceny prezentacji utworów dokona jury powołane przez organizatora. 
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2. Oceny dokonywane będą  według następujących kryteriów: 

 
a) zgodność z tematem 
b) oryginalność ujęcia tematu 
c) posługiwanie się językiem poetyckim (zastosowanie środków poetyckich- epitety, 

porównania, przenośnie, rymy i inne) 
d) zasób słów 

 
3.  Decyzja jury jest ostateczna. 

§5 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi 
na różnych nośnikach audiowizualnych dla celów promocyjnych. 
 

§6 
 

Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie 
wizerunku oraz swoich danych osobowych w publikacjach, podczas ogłoszenia wyników, a także 
na portalu społecznościowym Centrum Kultury w Siechnicach.  
 

§7 
 

We wszystkich kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
 

§8 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez   Starostwo Powiatu 
Wrocławskiego oraz  Organizatora. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie 
organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru . 
 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda musi być podpisana przez rodzica bądź 
opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 
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Załącznik NR 1 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA w II Powiatowym Konkursie „Dreptaki” 2022 

 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Godło literowe:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wiek:……………………………………………Klasa:………………………………………………………………………….. 
 
Tytuł pracy konkursowej: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RODZIC/OPIEKUN LUB OSOBA KONTAKTOWA (opcjonalnie):  
 
Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………..Telefon:…………………………………………. 
 
PLACÓWKA(Szkoła):…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Telefon::…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem 
treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez Organizatora Konkursu. Potwierdzam zapoznanie się i akceptację Regulaminu 
Konkursu. 
 
…………………………………………………………………………data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
Wyrażam/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka oraz wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora 
Konkursu na potrzeby Konkursu. Jednocześnie oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że 
niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, uniemożliwia udział w Konkursie. 
 
………………………………………………………………………….data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, 
że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Siechnicach przy ul. 
Fabrycznej 15, 55-010 Siechnice, tel. 71 311 39 97,  sekretariat@kultura-siechnice.pl, NIP: 912 00 13 872,  
(zwany w dalszej części „Administratorem”). 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:  
a) w celu organizacji, w tym umieszczenia listy uczestników finału na stronie internetowej 
Organizatora, wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania i realizacji nagród, umieszczenia listy 
laureatów na stronie internetowej konkursu oraz w mediach – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 
1 lit. a RODO;  
b) w celu rozliczeniowo - księgowym oraz archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w  związku realizacją konkursu co 
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika konkursu „Dreptaki” 2022 podane w 
karcie zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail podany 
w nadesłanym zgłoszeniu – jeśli jest inny niż podany w karcie zgłoszenia oraz wizerunek i głos uczestnika 
zarejestrowany w przesłanym Organizatorowi konkursowym materiale filmowym. Administrator będzie 
przetwarzał również dane osobowe instruktora uczestnika, tj. imię i nazwisko – na podstawie dobrowolnej 
zgody wyrażonej na karcie zgłoszenia oraz dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, tj. imię i 
nazwisko - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Jurorzy konkursu, partnerzy świadczący usługi 
techniczne na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz 
instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych).  
6. Dane osobowe koordynatorów, uczestników finału oraz ich opiekunów będą przetwarzane przez 
czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z 
przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 
dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  Przesłany materiał filmowym zostanie usunięty po 
wyłonieniu laureatów konkursu. 
7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 
i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym 
zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora 
danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację 
uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. 
praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.  
8. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w 
konkursie, tym samym do realizacji celów o których mowa w ust. 3 niniejszej klauzuli. 
11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji względem Państwa. 

 
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorem: 
bpswkatarzyna@kultura-siechnice.pl.  


