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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

DLA SENIORÓW Z POWIATU SŁUPSKIEGO 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KRAJOBRAZ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY” i jest 

zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Imperio, ul. Prof. Stanisława Herbsta 12/17, 76-200 

Słupsk, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Fundacji Imperio „Akademia Kultury dla seniorów 

z powiatu słupskiego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu „Kultura Interwencje 2020”. 

4. Współorganizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w 

Słupsku. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01.07.2020 – 31.08.2020 roku. 

a. nadsyłanie prac: 01.07.2020 – 15.08.2020 

b. ocena prac przez jury konkursu: do 25.08.2020 

c. podsumowanie i wręczenie nagród do 31.08.2020 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być seniorzy ze Słupska i powiatu słupskiego.  

 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza, w którym Autor wyrazi piękno 

naszego regionu, jego zróżnicowaną i bogatą kulturę, tradycje i atrakcje (zarówno przyrodnicze, jak 

i kulturowe). W wierszu można uwzględnić wiele elementów lub jeden wybrany. 

 

3. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail kontakt@nauka-plus.pl lub pocztą na adres: 

Fundacja Imperio 

Herbsta 12/17 

76-200 Słupsk 

Z dopiskiem „Konkurs literacki” 
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III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jeden wiersz, do którego należy dołączyć 

informację z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego 

dyspozycji w ramach działalności statutowej.  

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich 

na Organizatora tj. Fundację Imperio. 

5. Prace nadesłane po wskazanym terminie (15.08.2020) nie będą brały udziału w konkursie. W 

przypadku prac wysyłanych tradycyjną pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

6. Nadesłane na Konkurs wiersze nie mogą naruszać praw autorskich, dobrego obyczaju ani dóbr 

osób trzecich.  

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona 3-osobowe jury konkursowe 

wskazane przez Organizatora konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25.08.2020 

roku na stronie www.nauka-plus.pl oraz na stronie www.fundacjaimperio.pl . O wynikach laureaci 

konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

2. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród rzeczowych (zestaw albumów o regionie) za 

zajęcie I, II, i III miejsca. Zostaną one wręczone autorom zwycięskich prac w dniu podsumowania 

konkursu w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku (o terminie autorzy zostaną 

poinformowani indywidualnie; informacja ta ukaże się również na w/w stronach internetowych). 

Podczas podsumowania konkursu laureaci zaprezentują swoje wiersze. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na stronach internetowych i w lokalnej 

prasie wybranych przez siebie prac konkursowych. 

 

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od 

daty wpłynięcia pracy na konkurs. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania 

przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, 

umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, 

prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora. 

 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane 

przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.fundacjaimperio.pl oraz 

www.nauka-plus.pl . 

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje 

wykluczenie z udziału w konkursie. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Regulamin przyjęty uchwałą Nr 16/2020 Zarządu Fundacji Imperio z dnia 25.06.2020r. 
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