
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Jesienny wiersz”

1.Postanowienia ogólne
 Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  konkursu  poetyckiego  „Jesienny  wiersz”,

który dotyczy autorskiego przygotowania jesiennego wiersza.
 Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w Polsce
 Konkurs  trwa  od  23  wrześni  do  07  listopada  2022  roku.  Wyniki  zostaną

opublikowane na stronie internetowej SP 65: http://www.sp65.waw.pl/

2.Cel i przedmiot konkursu
 Cele konkursu: zachęcanie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości; 

poszerzanie wiadomości z teorii literatury; rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i 
kreatywności młodych autorów oraz popularyzowanie ich twórczości; uwrażliwienie 
na piękno i oryginalność środowiska lokalnego; nawiązanie kontaktów z innymi 
szkołami

 Przedmiotem konkursu jest samodzielne opracowanie utworu – wiersza o tematyce 
jesiennej, napisanego starannie w języku polskim techniką komputerową i 
podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem wieku autora tekstu.

 Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę
 Wybrane wiersze zostaną opublikowane na stronie internetowej SP 65

3.Warunki uczestnictwa w konkursie
 W konkursie mogą brać udział uczniowie którzy:

a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
b) prawidłowo  wypełnią  i  złożą  formularz  zgłoszenia,  stanowiący  załącznik  nr  1
do niniejszego regulaminu;
c) w  przypadku  osób  niepełnoletnich  -  w  ich  imieniu  zgłoszenie,  o  którym  mowa
w punkcie b, podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

 Uczestnik jest zobowiązany przedstawić swój autorski wiersz, który nie został
uprzednio zgłoszony do innego konkursu.
 Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Kryteria oceniania pracy konkursowej:
 Oryginalność w ujęciu tematu
 Język i ortografia
 Bogactwo środków poetyckich
 Kompozycja wiersza
 Ogólna estetyka pracy

 5. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe zapisane w formie dokumentu Word należy wysłać mailem na
adres:  judytadro@gmail.com,  z  zaznaczoną  opcją  potwierdzenia  odbioru  przez
adresata do dnia 07 listopda 2022 roku. Wiadomość należy zatytułować: "Konkurs
poetycki  „Jesienny  wiersz".  Oprócz  pracy  konkursowej  w  załączniku  należy
umieścić skan  wypełnionej  i  podpisanej  karty  zgłoszenia (Załącznik  nr  1
regulaminu).

file:///C:/Users/Piotr%20Dobrza%C5%84ski/Downloads/judytadro@gmail.com


6. Zasady przyznawania nagród
 Wyboru  Zwycięzcy  dokona  Komisja  konkursowa  powołana  przez  Organizatora

Konkursu.
 Nagrody główne zostaną przyznane za 3 pierwsze miejsca oraz dodatkowo zostaną

przyznane wyróżnienia. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy.
 Ogłoszenie  wyników  nastąpi  dnia  21  listopada br.  O  wynikach  uczestnicy
zostaną poinformowani stosownym mailem, a nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane
pocztą.

7. Prawa autorskie i dane osobowe
 W konkursie mogą brać udział jedynie autorskie prace uczestników, nienaruszające

praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 Z  chwilą  zgłoszenia  pracy  do  konkursu  Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę

na korzystanie z niej przez Organizatorów dla celów konkursowych.
 Dane  osobowe  przekazane  Organizatorom  przez  Uczestników  konkursu  będą

przez niego  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018r.
o ochronie  danych  osobowych,  tylko  i  wyłącznie  do  celów  niniejszego  konkursu,
na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

 Z  chwilą  ogłoszenia  wyników  konkursu  następuje  ostateczne  przeniesienie  przez
Zwycięzców konkursu na Szkołę Podstawową nr 65 praw autorskich. 

 Szkoła Podstawowa nr  65 jest  uprawniona do korzystania  z prac konkursowych w
sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych autora. Na
warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

 Organizatorzy będą mogli:
a) utrwalać, zwielokrotniać i upowszechniać prace bez ograniczeń;
b) dokonywać  obrotu  oryginałem albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  -

wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynajmować egzemplarze prac;
c) rozpowszechniać  prace  w  każdy  inny  sposób  tj.  poprzez  publiczne  wykonanie,

wystawienie czy wyświetlenie, w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – Zwycięzcom konkursu,
poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne
roszczenia do Organizatorów oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

8. Postanowienia końcowe
 Treść  Regulaminu  konkursu  dostępna  jest  na  stronie   internetowej  Organizatora:

http://www.sp65.waw.pl/      (w zakładce świetlica)
 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu,  jeżeli  nie  wpłynie  ona

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
 Zgłoszenie  do  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego

Regulaminu.
 Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska

i informacji o Zwycięzcach konkursu.
 Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  (zarówno  majątkowe  jak

i niemajątkowe)  poniesione  przez  Uczestnika  konkursu  bądź  przez  osoby  trzecie,
w związku z uczestnictwem w konkursie.

 Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia Organizator. 

http://www.sp65.waw.pl/


załącznik 1

ZGŁOSZENIE 
Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 

„Jesienny wiersz

I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

1. IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………….

2. SZKOŁA ....................................................................................................................

3. KLASA ......................................................................................................................

4. ADRES E-MAIL SZKOŁY………………………….…………………………………

5. NR TELEFONU SZKOŁY  ………………………..………………………………….

II. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam,  że  zgłoszona  przeze  mnie  do  konkursu  praca  jest  wynikiem  mojej

indywidualnej  pracy  twórczej,  jest  wolna  od  wad prawnych  i  nie  narusza  praw osób

trzecich.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  Ogólnopolskiego  Konkursu

Poetyckiego „Jesienny wiersz”.  Jego zapisy przyjmuję bez zastrzeżeń i  czuję się nimi

związany/a. 

3. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  i  stałe  przeniesienie  na  SP  65  w

Warszawie całości autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.

4. Oświadczam,  że  wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie

z ustawą  z  dnia  10  maja  2018r.  o ochronie  danych  osobowych o  ochronie  danych

osobowych  przez organizatora  konkursu  do  celów  związanych  z  przeprowadzeniem

i rozstrzygnięciem Konkursu.

……………………………………………………               …………………………………
                       /miejscowość i data/                                                           / podpis


