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Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego  „Pogranicze” w Lubaniu. 
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Odra-Niemen i Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 - Priorytet 1  
w ramach projektu „Dolny Śląsk – region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup nieformalnych”. 

 

REGULAMIN OTWARTEGO 
TURNIEJU WIERSZY CIEPŁYCH I POGODNYCH 

w ramach 
Festiwalu Wierszy Ciepłych i Pogodnych im. Huberta Horbowskiego 

 
 
I. USTALENIA WSTĘPNE: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Grupa Literacka NURT w Lubaniu (ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań) 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem-Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 

"Pogranicze" w Lubaniu (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań). 

 

2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Dolnego Śląska. 
 

3. Hasło przewodnie brzmi: „Turniej Wierszy Ciepłych i Pogodnych”. Forma i temat utworów dowolny. 

Wiersze ponure i przygnębiające oraz polityczne będą odrzucane. 
 

4. Celem konkursu jest: 

 integracja społeczności lokalnej wokół kultury i dziedzictwa kulturowego; 

 inspiracja do rozwijania własnej twórczości literackiej; 
 zachęcenie do tworzenia utworów ciepłych i pogodnych. 

 zebranie prac do tomiku pokonkursowego. 

 uczczenie rocznicy śmierci poety, członka DGL NURT Huberta Horbowskiego. 
 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy mieszkający na Dolnym Śląsku, bez względu na przynależność do 

stowarzyszeń czy związków twórczych i wiek. 
 

2. Prace literackie będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

 I – dzieci i młodzież, czyli osoby do 19 lat; 
 II – osoby dorosłe powyżej 19 lat. 
 

3. Nadesłane prace: 

 wiersze (maksymalnie 5 sztuk). 
Teksty mogą być wcześniej publikowane, muszą być jednak indywidualną pracą autora. 
Jeden autor może przysłać jedną pracę. 
 
4. Termin konkursu: 
Przesyłanie prac: 

 start: 18.10.2021 od godziny 00:00 

 meta: 05.11.2021 do godziny 20:59 
Ogłoszenie wyników: do 15 grudnia 2021r. o konkretnej dacie, godzinie i miejscu  uczestnicy zostaną 
powiadomieni e-mailem. 
5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać razem z oświadczeniem wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres dgl.nurt@gmail.com lub krysiasla@o2.pl 

mailto:dgl.nurt@gmail.com
mailto:krysiasla@o2.pl
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W temacie maila należy podać hasło „Konkurs poetycki” oraz kategorię: „młodzież” lub „dorośli”. 
 
6. W osobnym pliku należy przesłać zdjęcie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia. 
UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna 
prawnego. 
Dopuszczalne jest także osobiste przekazanie oświadczenia do Lokalnego Inkubatora Organizacji 
Pozarządowych w Lubaniu (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań, parter, wejście od podwórza) w godzinach 
pracy ww. podmiotu (poniedziałek-piątek 16:00-19:00). 
Prace nadesłane bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie. 
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw 
autorskich. 
 
8. Zgłoszenie zestawów do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych przez organizatora w celu organizacji konkursu. 
 
9. Prace konkursowe zostaną ocenione przez  niezależne Jury powołane przez Organizatora. 
 
10. Nagrodami w konkursie są drobne upominki rzeczowe i dyplomy oraz publikacja w tomiku 
pokonkursowym.  Wszyscy autorzy wyróżnieni drukiem otrzymają po 1 egzemplarzu książki. 
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna i przepisy pozwolą zostanie zorganizowana uroczystość wręczenia nagród i 
książek, jeśli nie, nagrody zostaną przesłane pocztą po zakończeniu konkursu lub będą do odbioru na terenie 
Lubania, w miejscu wskazanym przez Organizatora. 
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w tomiku 
pokonkursowym oraz w lokalnych mediach (drukowanych i internetowych), wraz z podaniem imienia i 
nazwiska autora, bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego. 
 
12. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję 
niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do 
pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w podpkt 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 

 
13.  Organizator udostępni bezpłatnie nagrodzone prace konkursowe w tomiku pokonkursowym, wydanym 
na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pełne postanowienia licencji są 
dostępne pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode 
 
14. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Miasta Lubań pod adresem: 
www.luban.pl 
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15. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Festiwal Wierszy Ciepłych i Pogodnych im. Huberta 
Horbowskiego”,  realizowanego przez Dolnośląską Grupę Literacką „NURT” przy wsparciu Stowarzyszenia 
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, przy wspófinansowaniu ze środków 
otrzymanych od Stowarzyszenia Odra-Niemen i Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 - 
Priorytet 1 w ramach projektu „Dolny Śląsk – region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup 
nieformalnych”. 
 
 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
„Pogranicze” (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań, KRS 0000081918, NIP 613 14 17 577), tel. +48 75 721 50 
77, e-mail: pogranicze-csb@home.pl) we współpracy z Dolnośląską Grupą Literacką „NURT”. 
 
2. Dane będą  przetwarzane w celu sprawozdawczości z realizacji projektu „Festiwal Wierszy Ciepłych i 
Pogodnych im. Huberta Horbowskiego” - podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) RODO. 
 
3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 
 
5. Dane udostępnione przez Uczestnika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko  
w celu realizacji zadań wynikających z realizacji i sprawozdawczości projektu „Festiwal Wierszy Ciepłych i 
Pogodnych im. Huberta Horbowskiego” i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu programu. 
Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.   
 
6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu. 
 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
8. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania realizacji projektu  będą przechowywane przez 
Administratora projektu „Festiwal Wierszy Ciepłych i Pogodnych im. Huberta Horbowskiego” przez okres 6 
lat, czyli w czasie wymaganym przez instytucje uprawnione do kontroli Programu. 
 
9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem - zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje 
Organizator. 


