
 

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO 

 

„EKO-WIERSZ” 
 

 Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, Biblioteka 

Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli. 

 Konkurs poetycki realizowany jest w ramach zadania „Ziemia nasz wspólny dom” zgłoszonego                         

do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” 2022.  

 Celem konkursu jest: 

• rozpowszechnianie idei projektu ekologicznego „Ziemia nasz wspólny dom”, 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni młodzieży w obszarze ich własnych eko-zachowań          

we współczesnym świecie, 

• rozwijanie wrażliwości ekologicznej, 

• pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, 

• rozwijanie wyobraźni młodzieży poprzez literackie ujęcie piękna otaczającej nas przyrody, 

• stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów, 

• rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji, 

• rozwijanie pasji literackich,  

• promocja czytelnictwa, pisania i publikowania poezji.  

 Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich z powiatu zduńskowolskiego. 

 Przedmiotem konkursu poetyckiego jest napisanie przez uczestnika jednego wiersza o tematyce 

ekologicznej. 

 Konkurs odbywa się w kategorii: poezja. 

 Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. 

 Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco 

[czcionka Arial lub inna równie czytelna 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie 

szeroki margines z prawej strony, umożliwiający robienie notatek przez członków jury]. 

 Każdy uczestnik Konkursu przesyła jeden wiersz wydruku komputerowego opatrzonego 

godłem oraz załącza kartę zgłoszenia z tym samym godłem, tzn. pseudonimem autorskim 

(nie znakiem graficznym), zawierającą:  

• imię i nazwisko autora, 

• adres korespondencyjny, e-mail i telefon, 

• nazwę i adres szkoły, klasę, 

• imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. (Załącznik nr 1). 

 Prace w jednym egzemplarzu należy składać w siedzibie CRE WŁ, Biblioteki   Pedagogicznej 

w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli do 29 kwietnia 2022 roku lub nadesłać pocztą (decyduje 

data stempla pocztowego) na adres:  

 Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

 Biblioteka Pedagogiczna Filia w Zduńskiej Woli  

 ul. Żeromskiego 10 a  

 98-220 Zduńska Wola 

 z dopiskiem na kopercie: KONKURS POETYCKI. 

 Wszelkie zgłoszenia dokonane po 29 kwietnia 2022 roku nie będą rozpatrywane. 

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa pod przewodnictwem zduńskowolskiego poety 

Tadeusza Zawadowskiego.  



 

 Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność                         

z tematem Konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy. 

 Dla laureatów Organizator ufundował dyplomy i nagrody. 

 Uroczyste podsumowanie Konkursu Poetyckiego oraz wręczenie nagród odbędzie się                               

11 maja 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zduńskiej Woli                         

ul. Żeromskiego 10a.  

 Prac nadesłanych nie zwraca się.  

 Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do opublikowania prac konkursowych na stronie 

internetowej i fanpage’u Organizatora. 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych, które będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. 

 Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować należy                    

na adres e-mail: filiazdunskawola@bpsieradz.pl lub pod numerem telefonu: 43823 34 71. 

 

 

Klauzula Informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz. Dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych: iodo@wodnsieradz.edu.pl 

 Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i realizacja konkursu poetyckiego pt. „Eko-Wiersz”. 

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1.lit.a RODO. 

 Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa. 

 Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu. 

 Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie podlegają profilowaniu. 

 Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten,  

w którym dane osobowe są zbierane. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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