
 
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

„Wiersz dla mamy” 
 

I. Organizator 

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie 

II. Cel konkursu 

• popularyzowanie twórczości poetyckiej, 
• rozwijanie sprawności pisania wierszy, 
• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw kreatywnych, 
• odkrywanie młodych talentów, 
• pobudzenie wrażliwości poetyckiej uczniów, 
• doskonalenie umiejętności językowych, 
• rozwijanie uzdolnień literackich dzieci, 
• wzmacnianie postaw prorodzinnych. 
 
III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich tworzących prozę i poezję, bez   
ograniczeń wiekowych. 
Konkurs zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych: 

• kat. I - dzieci w wieku: 7 - 11 lat, 

• kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 12 - 15 lat 

• kat. III - młodzież w wieku 16 - 19 lat, 

• kat. IV - dorośli powyżej 19 lat. 

2. Prace należy dostarczyć na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, przy ulicy 
Grunwaldzkiej 11 lub na adres e-mail: gokrymanow@interia.pl z dopiskiem w tytule 
wiadomości „WIERSZ DLA MAMY - imię i nazwisko uczestnika”. 

3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. 

4. Prace nieczytelne zostaną wyłączone spod oceny jury. 

5. Termin dostarczenia  prac konkursowych do 23.05.2021r. do godz. 15:00. (poniedziałek) 

6. Do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia. Jeśli wybiorą Państwo drogę elektroniczną do 
pracy należy dołączyć skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. 

7. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać rodzice, opiekunowie prawni dziecka, osoby dorosłe 
oraz instytucje (przedszkola, szkoły, PSONI, itp). 



8. Przesłanie przez uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej oraz wiersza uważane będzie za 
uznanie warunków niniejszego regulaminu. Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza 
wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie 
wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art.6 ust. 1 pkt a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

9. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie 
reprezentowany przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu. 

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

11. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 13 43 55 067 lub 533 881 599. 

IV. Forma wiersza 

• dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

• treść - zgodna z tematem konkursu, 

• prace powinny być dostarczone w formacie A4 napisane komputerowo, 

• praca powinna zawierać minimum 8 wersów. 

V. Przebieg konkursu 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja artystyczna powołana przez 
Organizatora. Kryteria oceny stanowić będą: 

• twórczy charakter utworu, 
• poprawność stylistyczna i językowa, 
• walory literackie, 
• zgodność z tematem, 
• oryginalność i samodzielność, 
• wartości artystyczne. 
 
2. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury              
w Rymanowie. 

3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i fb GOK. 

 VI. Zakończenie konkursu 

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz fanpage na 
Facebooku Organizatora konkursu. Nagrody powinny być odebrane przez osoby podpisane na karcie 
zgłoszenia  (rodzic/prawny opiekun dziecka lub instytucja, przez którą zostali zgłoszeni uczestnicy) w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie . 

O terminie odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie 


