
X Ogólnopolski Festiwal  NOC POEZJI I MUZYKI 
 

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 
o Puchar Starosty Sieradzkiego 
i Nagrodę Prezydenta Sieradza 

 
 

R E G U L A M I N 
1. Organizatorami Turnieju są: Stowarzyszenie Kreatywny 

Sieradz, Sieradzka Grupa Poetycka DESANT, Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Sieradzu. 

2. Turniej realizowany w ramach projektu pod nazwą 
Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki”, 
dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Sieradza. 

3. Forma Turnieju: Uczestnicy nagrywają telefonem komórkowym film, na którym samodzielnie 
czytają jeden wiersz własnego autorstwa. Film bez cięć i montażu (do 20 MG) oraz plik 
tekstowy z wierszem i podpisaną Klauzulę Informacyjną,  należy przesłać na adres mailowy 
organizatora Stowarzyszenia Kreatywny Sieradz: kreatywnysieradz@gmail.com, wpisując  
w tytule „Turniej Jednego Wiersza” lub dostarczyć (film na pendrive) do Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4 do dnia 18 października 2020 roku. Jest to termin 
ostateczny.  

4. W Turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. 

5. W Turnieju można zaprezentować wyłącznie utwór napisany w języku polskim, nienagrodzony 
w innych konkursach literackich i niepublikowany w czasopismach lub książkach. 

6. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prezentowanych utworów. 

7. Prezentowane wiersze oceniać będzie profesjonalne jury, które zdecyduje o podziale nagród. 

8. Pula nagród wynosi 2000 zł. 

9. Laureaci Turnieju wyłonieni przez jury otrzymają nagrody finansowe, ufundowane przez Urząd 
Miasta Sieradza i sponsorów. Laureat pierwszego miejsca otrzyma również Puchar Starosty 
Sieradzkiego oraz nagrodę Prezydenta Sieradza.  

10. O decyzji Jury zostaną powiadomieni jedynie laureaci. 

11. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 października 2020 roku w 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. 

12. Udział w Turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku  
i przetwarzanie danych osobowych jedynie na potrzeby promocji organizatorów festiwalu. 
Uczestnicy zgadzają się także na bezpłatną publikację nagrodzonych utworów. (Klauzula 
Informacyjna w załączeniu). 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
 

  
_____________________________________________________________________________ 
Impreza dofinansowana przez Urząd Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego nr 3 – Wzbogacanie 

życia  kulturalnego Sieradza  poprzez imprezy o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym. 



 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA (informacje wynikające z art. 13 RODO) 
 
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz w Sieradzu. 
Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail: kreatywnysieradz@gmail.com. 
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
  organizacji konkursu „Turniej Jednego Wiersza", 
  udokumentowania konkursu „Turniej Jednego Wiersza", 
  promocji konkursu „Turniej Jednego Wiersza ". 
 
Wizerunki, imiona i nazwiska uczestników konkursu oraz nagrany film z prezentacją mogą być 
upublicznione na FB oraz stronach internetowych podmiotów z nim współpracujących, w tym 
mediów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w 
konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w art. 6 ust. 1 pkt. a (na podstawie zgody) 
oraz art. 9 ust.1 pkt. a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii).  
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały 
pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Właściciel danych osobowych ma prawo: 
  dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
  żądania sprostowania danych, 
  do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne 

do celów, w których zostały zebrane, 
  do ograniczenia przetwarzania danych, 
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
które zostały przez niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 
Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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             miejscowość, data                                                             podpis  

 
 


