RYNNA POETYCKA
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki
pod patronatem Leszka Długosza
Toruń 2021/2022

REGULAMIN KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie twórczych postaw, animacja życia literackiego i spotkań ludzi
zainteresowanych pisaniem i czytaniem poezji.
Jego organizatorem są nauczyciele Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum
Ogólnokształcące w Toruniu pod kierunkiem Radosławy Anny Graczyk, przy współpracy
z Książnicą Kopernikańską w Toruniu

Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasa 7 i 8) i średnich oraz dorosłych.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesyłanie zestawu od 1 – 5 wierszy droga mailową
na adres: rynnapoetycka@interia.pl lub wrzucenie go do rynien umieszczonych w ZSPS
i VIII LO (w czytelni – sala nr 10). Nadesłane utwory w żadnej części nie mogą stanowić plagiatu,
a wszelkie cytowania muszą być opatrzone informacją o źródle, z którego pochodzą.
3. Do konkursu będą przyjmowane wyłącznie utwory przesłane jako załącznik w postaci
jednego dokumentu w programie Word (w przypadku drogi mailowej) lub w formie wydruku
A-4 (w przypadku skrzynek poetyckich). Wiersze powinny być opatrzone następującymi
informacjami na temat autora: godło (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku
graficznego), kategoria wiekowa, szkoła i klasa (dotyczy uczniów), kontakt mailowy.
Informacje te muszę znaleźć się na każdej stronie zestawu wierszy. W treści e-maila należy
umieścić imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku skrzynek poetyckich koperta
opatrzona godłem musi zawierać dane autora.
4. W bieżącej edycji zestawy należy nadesłać do 15 kwietnia 2022 roku, a w przypadku drogi
mailowej wysłaną wiadomość zatytułować – wiersze na konkurs.
5. Prace konkursowe oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych
(klasa 7 i 8) oraz uczniowie szkół średnich i dorośli.

Nagrody i wyróżnienia
1. Jury konkursu stanowią pracownicy naukowi UMK w Toruniu oraz UKW w Bydgoszczy: Mirosław
Gołuński, Mirosława Radowska – Lisak, Radosław Sioma oraz pisarz Robert Małecki.

2. W konkursie przyznane zostaną po trzy miejsca w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
3. Nagrody stanowić będą wartościowe wydawnictwa książkowe oraz druk wyróżnionych utworów
w antologii pokonkursowej lub publikacjach internetowych.

Postanowienia końcowe
1. Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom oraz prezentacją
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nagrodzonych utworów nastąpi 8 czerwca 2022 roku. Zostaną one również opublikowane na
stronie internetowej ZSPS i VIII LO Toruniu.
Laureaci konkursu będą oficjalnie poinformowani o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczysty
finał drogą mailową.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac
w ewentualnych publikacjach związanych z konkursem.
Autorzy wierszy, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach organizacyjnych. Dane
osobowe uczestników konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.
Osoby wspomagające organizację konkursu to nauczyciele ZSPS i VIII LO w Toruniu:
Edyta Bugaj-Brauze, Anna Danilewska, Monika Jędrzejewska- Gmiterek.
Na finał konkursu będą zapraszani twórcy z różnych dziedzin kultury.
Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie
ukończyły 16 lat, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego (załącznik nr 1). Pozostali uczestnicy składają oświadczenie woli zgodnie
z załącznikiem nr 2. Należy je dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2022 roku.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników konkursu Rynna Poetycka.
3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkól Przemysłu Spożywczego i VIII
Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
4. Organizator zastrzega wykorzystywanie wizerunków uczestników utrwalonych w trakcie realizacji
Konkursu oraz podanie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu wraz z nazwą szkoły na swoich stronach
internetowych. Wykorzystanie wizerunku obejmuje jego publikowanie w mediach elektronicznych,
w szczególności na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Wykorzystanie wizerunku odbywać się
będzie w zakresie służącym popularyzacji i promocji konkursu oraz jego dokumentacji.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości wzięcia udziału w konkursie.
6. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu
Rynna Poetycka, nie dłużej niż do 31 czerwca 2022 r. Po zakończeniu działań związanych z promocją
zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przetwarzane jedynie w celu
określonym powyżej.
7. Uczestnicy konkursu w szczególności mają prawo do żądania od Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania lub usunięcia.

Załącznik 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna……………………………………
w konkursie Rynna Poetycka.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu Rynna
Poetycka i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojej córki
/ mojego syna ……………………………………… w związku z udziałem w konkursie.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku w mediach
elektronicznych w zakresie służącym promocji oraz dokumentacji konkursu Rynna
Poetycka.

Miejscowość, data

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Załącznik 2

Oświadczenie uczestnika konkursu Rynna Poetycka
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu Rynna
Poetycka i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z udziałem w konkursie Rynna Poetycka.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku w mediach
elektronicznych w zakresie służącym promocji oraz dokumentacji konkursu Rynna
Poetycka.

......................................
Miejscowość, data

.......................................................
Czytelny podpis składającego oświadczenie

