XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO
ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”
ORGANIZATOR: Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Łosicki Dom Kultury.
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Starosta Powiatu Łosickiego.
CELE KONKURSU: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,
inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej
prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III
Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych
stowarzyszeń twórczych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat.
2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
− za I, II, III miejsce i ewentualne wyróżnienia.
Przewidziane są także nagrody specjalne:
− za tematykę regionalną (powiatu łosickiego),
− dla najlepszego literata z powiatu łosickiego,
− za utwory nadesłane przez młodzież szkolną (uczniowie szkół podstawowych kl. VI-VIII i szkół
średnich z terenu powiatu łosickiego), które należy na kopercie oznaczyć dopiskiem: „konkurs
Mikoszewski – szkoły”.
3. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem (w prawym górnym
rogu). Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4 należy
przesłać w sześciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 15
listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs
Mikoszewski”. W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym
godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz krótką
notkę biograficzną autora wierszy.
4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, tym niemniej mile będą widziane prace uwzględniające
tematykę regionalną (powiatu łosickiego).
5. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w
innych konkursach.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu
wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
wykorzystanie utworów, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w
celach promocyjnych związanych z konkursem.
8. Organizatorzy nie zwracają tekstów, zastrzegając sobie prawo do publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych wierszy w prasie, radiu, telewizji a także rozpowszechniania utworów w Internecie –
bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
NAGRODY:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy. Pula nagród wynosi 8.500 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 6
grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. O wynikach Konkursu

Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej do 2 grudnia 2019 r. telefonicznie oraz drogą
elektroniczną. Galę finałową uatrakcyjni koncert Katarzyny Groniec z zespołem.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają
nagród pocztą.
5. Jeżeli nieobecność laureata na gali finałowej zostanie pisemnie usprawiedliwiona przyczyną losową,
potwierdzoną odpowiednim dokumentem, wówczas organizatorzy mogą zdecydować o wypłacie
nagrody laureatowi.
DANE OSOBOWE:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w związku z organizacją XXIV Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa” jest Łosicki Dom
Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09.
2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres email: inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-001-655).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych
bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronach
organizatora, partnerów projektu oraz partnerów medialnych, a także podawane do wiadomości
publicznej osobom zgromadzonym.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową
uczestnictwa w konkursie „Ziemia najbliższa”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
3. Zgłoszenie utworów do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny,
niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez uczestnika Klauzuli informacyjnej dla
konkursu „Ziemia najbliższa” (Załącznik nr 1). Wypełniony i podpisany załącznik należy umieścić w
zaklejonej kopercie z godłem i dostarczyć razem z racami konkursowymi.

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.

Sekretariat konkursu:
Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice
tel./fax (83) 359-05-09, 577 566 444
biblosice.wordpress.com, gmina.losice.pl
e-mail: ldklosice@interia.pl
\

Zadanie dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

