
Regulamin 
KONKURSU POETYCKIEGO  IM. JÓZEFA BOHDANA ZALESKIEGO  

Pod patronatem Wójta Gminy Kutno 
 

Wydarzenie organizowane w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno 
poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 

I. Organizatorzy konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, 99-300 Kutno, 
Leszczynek 49 A.  
2. Współorganizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana 
Zaleskiego w Leszczynku, 99-300 Kutno, Leszczynek 49 A. 
 
II. Cele konkursu 

1. nawiązanie do historii zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, 
2. przywracanie pamięci o Józefie Bohdanie Zaleskim, poecie epoki romantyzmu, 
3. rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń, 
4. inspirowanie do aktywności twórczej, 
5. kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności, 
6. rozwój turystyki kulturowej, 
7. promocja gminy Kutno, 
8. popularyzacja twórczości literackiej. 

 
III . Tematyka 
1. Utwory poetyckie zgłoszone do konkursu winny być inspirowane twórczością Józefa Bohdana 
Zaleskiego. Organizator co roku będzie ogłaszał tematykę konkursu (np. przyroda, miłość, 
patriotyzm etc.) nawiązującą do poezji J.B. Zaleskiego. Każdy utwór powinien mieć tytuł zgodny 
z jego treścią. 
2. Temat konkursu w żaden sposób nie ogranicza twórczej wyobraźni uczestników. 
 
IV. Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 I kat. -  12-17 lat, 
 II kat. – dla osób, które ukończyły 18 lat. 

 
V. Warunki konkursu: 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 31 marca dokonać zgłoszenia 
elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ckgk.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno, poprzez przesłanie 
utworu poetyckiego wraz z metryczką i wymaganymi oświadczeniami, z dopiskiem 
„Konkurs poetycki”. 

2. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić 1 utwór poetycki o długości maksymalnej              
do 20 wersów, standardowy margines: 2,5 cm, nagłówek i stopka: 1,5 cm, czcionka: 
Times New Roman 12, odstępy między wierszami - 1,5. 

3. Utwór poetycki musi być napisany w języku polskim, przez jednego autora. 
4. Do konkursu zostaną dopuszczone utwory, które w sposób oczywisty będą nawiązywały 

do tematu konkursu. 
5. Utwór powinien być napisany komputerowo, dowolnym stylem. 
6. Do każdego utworu musi zostać dołączona metryczka zawierającą następujące dane:  

tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, (uczniowie proszeni są o podanie klasy                 
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i szkoły, dokładny adres -email oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna). 
7. Utwór zgłaszany drogą elektroniczną powinien zostać przesłany jako załącznik: format 

pliku – PDF. 
8. W związku z zapobieganiem wykluczeniu cyfrowego dopuszcza się możliwość przyjęcia 

utworów napisanych odręcznie. Będą one przyjmowane w sekretariacie siedziby 
Centrum Kultury Gminy Kutno, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście. 
Utwory te zostaną przepisane komputerowo przez wolontariuszy. 

9. Utwory nie mogą zawierać treści obrażających osoby trzecie. 
10. Prace powinny być napisane samodzielnie według własnych pomysłów. Absolutnie 

zakazane są wszelkie formy plagiatu. Użycie w zgłoszonej do konkursu pracy 
istniejących prac osób trzecich we fragmentach lub całości oraz przedstawienie ich, jako 
własnych jest naganne i może rodzić konsekwencje prawne. 

11. Do pracy powinny być dołączone oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych, udzieleniu licencji oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, których 
wzory w przypadku uczestników w kategorii wiekowej 12-17 lat stanowi załącznik      
nr 1 do Regulaminu, a w przypadku uczestników w kategorii wiekowej 18+ wzory 
oświadczeń stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu. Prace bez wymaganych 
oświadczeń nie będą rozpatrywane. 

12. Do zgłoszenia uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie, że utwory nie były 
dotychczas publikowane, nagradzane w innych konkursach i nie zostały bezprawnie 
skopiowane, np. ze stron internetowych czy książek. 

13. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
14. Naruszenie postanowień Regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

 
VI. Nagrody i kryteria oceniania 
 

1. Prace ocenione zostaną przez członków Komisji konkursowej.  
2. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator reprezentowany przez dyrektora 

Centrum Kultury Gminy Kutno w liczbie do 5 członków, po zakończeniu terminu 
nadsyłania prac. 

3. Wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych wierszy zostanie dokonany przez 
Komisję Konkursową. 

4. Komisja Konkursowa z nadesłanych prac wybierze laureata na I, II i III miejsce                       
oraz do 5 wyróżnień, w obu kategoriach wiekowych. 

5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 
a) zgodność z tematem konkursu – praca musi nawiązywać w sposób oczywisty                   

do tematu konkursu, 
 b) wartości artystyczne – zastosowanie rozmaitych środków stylistycznych, 
            c) oryginalność – praca nie może być kopią, przeróbką ani falsyfikatem.  

6. Za każde kryterium autor nadesłanej pracy może otrzymać od 1 do 5 punktów. 
7. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu przez Organizatora telefonicznie                    

lub e-mailowo. 
8. Dla laureatów organizatorzy gwarantują atrakcyjne nagrody za I, II i III miejsce, w obu 

kategoriach wiekowych.  
9. Dla wyróżnionych organizator gwarantuje okolicznościowe upominki, do 5 dla każdej 

kategorii wiekowej. 
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 
11. Nagrody będą wręczone podczas uroczystości rozdania nagród. 
12. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub przez upoważnioną               

do tego osobę. 
13. Na życzenie uczestnika konkursu Organizator przekaże zaświadczenie potwierdzające 

ich udział w konkursie. 



14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. 
 
VII. Czas trwania 

1. Konkurs trwa do kwietnia. 
2. Obrady Komisji konkursowej odbędą się w kwietniu.  
3. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w kwietniu.  
4. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Kutno, 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku, Urzędu Gminy Kutno oraz na profilach 
Facebook Organizatora, a laureaci i autorzy wyróżnieni zostaną poinformowani                  

także telefonicznie lub mailowo.  
 
VIII. Prawa autorskie  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony z poszanowaniem autorskich praw majątkowych                        
i osobistych Uczestników konkursu. 

2. Składając prace w konkursie, ich autorzy udzielają Organizatorom nieodpłatnej, 
nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie 
zgłoszonego do konkursu utworu poetyckiego. 

3. Udzielenie licencji, określonej w ust. 2, następuje na następujących polach eksploatacji: 
a) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową techniką 

   zapisu komputerowego, drukarską, wideo, 
b) publiczne odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, 

c) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp 
w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora (jako materiał promocyjny imprezy 
popularyzującej wiedzę o języku, zwiększający zainteresowanie konkursem). 

4. Licencja, określona ust. 2, uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych                     

do utworów. 

5. Autorzy wszystkich prac, w tym prac nagrodzonych i wyróżnionych zachowują prawo                  

do ich prezentacji i publikacji. 

 
IX. Postanowienia końcowe 
1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Centrum Kultury Gminy 
Kutno oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego                            
w Leszczynku. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych                           
przez uczestników konkursu. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych                      
oraz do wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik 1. 

OŚWIADCZENIE   

rodziców / opiekunów prawnych 

Ja niżej podpisany/a*  jako rodzic/opiekun prawny* dziecka  
 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………........................................ 
imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, do której dziecko uczęszcza 

będącego autorem utworu poetyckiego oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  
Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kutno                    
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego i wyrażam zgodę na udział dziecka w tym 
konkursie. 
 
Godząc się na udział dziecka w konkursie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych (Imię i nazwisko) oraz danych mojego 
dziecka/wychowanka  podanych na metryce dołączonej do wiersza (imię, nazwisko, nazwy szkoły i klasy,                         
do której uczęszcza) dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu_Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                                  
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez organizatorów wizerunku 
mojego dziecka utrwalonego podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom  Konkursu Poetyckiego im. Józefa 
Bohdana Zaleskiego  na: 

- stronach internetowych ……………………………………………………………………………………………………………………...TAK/NIE* 
- profilach na portalach społecznościowych Organizatorów i patronów konkursu, a także innych instytucji (w tym 

lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu ……………………………………………………………………….TAK/NIE* 

3. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w różnych formach utrwaleń utworu poetyckiego autorstwa dziecka                     
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,  publikacjach informujących o konkursie, na stronach 
internetowych i profilach na portalach społecznościowych……………………………………………………………… TAK/NIE* 

 

 
…………………………………………………….……                                                                       …………………………………………………………………………................ 
          miejscowość i data                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam Organizatorom konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo  
i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie zgłoszonego utworu poetyckiego autorstwa mojego dziecka                 
na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową 
techniką zapisu komputerowego, drukarską, wideo, publiczne odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, 
reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu                
i w czasie wybranym przez Organizatorów. 
 
 
 
…………………………………………………….……                                                                       …………………………………………………………………………................ 
          miejscowość i data                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebna skreslić 
 



 

 

Ja, niżej podpisany, jako rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w  Konkursie 

Poetyckim im. Józefa Bohdana Zaleskiego  oświadczam, że zapoznałem (-am) się                                

z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją Konkursu Poetyckiego             
im. Józefa Bohdana Zalewskiego są: 

- Centrum Kultury Gminy Kutno z siedzibą w Leszczynek 49a, 99-300 Kutno,, tel. 24 363 48 45 
    (współadministrator 1) 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Leszczynku z siedzibą w Leszczynek 49a, 99-300 Kutnotel. 505 688 900 
   (współadministrator 2) 

2. Współadministrator 1 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą  
                                            elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl  . 
Współadministrator 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą  
                                            elektroniczną pisząc na adres e-mail iodo@iodo.kutno.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji  oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu 
Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego na podstawie art. 6 lit. a), art. 8 ust. 1. RODO  
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres realizacji i promocji konkursu                                 
oraz przez okres wynikający z obowiązku sprawozdawczego i archiwizacji dokumentów. 

5. Odbiorcami danych mogą być jednostki samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia środków 
finansowych przyznanych na zakup nagród dla uczestników oraz uprawnione podmioty realizujące 
zadania Administratora związane z organizowanym konkursem. 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,                                   
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                    
27 kwietnia 2016 r. 

. 
 
 
…………………………………………………….……                                                                       …………………………………………………………………………................ 
          miejscowość i data                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

OŚWIADCZENIE   

 

Ja niżej podpisany/a będąc autorem utworu poetyckiego oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  

Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kutno                       

oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych podanych na metryczce dołączonej do wiersza 

(imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez organizatorów mojego wizerunku 

utrwalonego podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom  Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego  

na: 

- stronach internetowych ………………………………………………………………………………………..TAK/NIE* 

- profilach na portalach społecznościowych Organizatorów i patronów konkursu, a także innych instytucji                               

(w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu …………………………………………………TAK/NIE* 

3. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w różnych formach utrwaleń utworu poetyckiego mojego autorstwa                           

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,  publikacjach informujących o konkursie, na stronach 

internetowych i profilach na portalach społecznościowych organizatorów konkursu i innych instytucji (w tym lokalnych 

mediów) informujących o tym wydarzeniu ……………………………………………………………………TAK/NIE* 

 
 

…………………………                                           …………………………………….................. 
      miejscowość i data                czytelny podpis 
 
* właściwe zaznaczyć 
 
 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam Organizatorom konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo  

i terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie zgłoszonego utworu poetyckiego mojego autorstwa                              

na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową techniką 

zapisu komputerowego, drukarską, wideo, publiczne odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu i w czasie wybranym                        

przez Organizatorów. 
 
 

 

 

…………………………                                … ………………………………….................. 

   miejscowość i data                           czytelny podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ja, niżej podpisany, biorący udział w  Konkursie Poetyckim im. Józefa Bohdana Zaleskiego  

oświadczam, że zapoznałem (-am) się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją Konkursu Poetyckiego                  
im. Józefa Bohdana Zalewskiego są: 

- Centrum Kultury Gminy Kutno z siedzibą w Leszczynek 49a, 99-300 Kutno,, tel. 24 363 48 45 
    (współadministrator 1) 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Leszczynku z siedzibą w Leszczynek 49a, 99-300 Kutnotel. 505 688 900 
   (współadministrator 2) 

2. Współadministrator 1 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą  
                                            elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl  . 
Współadministrator 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą  
                                            elektroniczną pisząc na adres e-mail iodo@iodo.kutno.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji  oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu 
Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego na podstawie art. 6 lit. a), RODO  
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres realizacji  
i promocji konkursu oraz przez okres wynikający z obowiązku sprawozdawczego  
i archiwizacji dokumentów. 

5. Odbiorcami danych mogą być jednostki samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia środków 
finansowych przyznanych na zakup nagród dla uczestników oraz uprawnione podmioty realizujące 
zadania Administratora związane z organizowanym konkursem. 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,                                         
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody. 

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                                    
27 kwietnia 2016 r. 

. 
 
 
 ………………………………………                     …..………………..…………………………………………… 
        miejscowość i data                                     czytelny podpis 

 


