
Regulamin Ogólnopolskiego Konkurs Poezji   

„Merry Christmas 2021” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Grupa Literacka „Forum Literackie 24/7” działająca przy 

Stowarzyszeniu Zwykłe Ir A Artemente w Warszawie, które zostało zarejestrowane przez 

Prezydenta miasta Warszawa pod numerem 762. 

2. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie poetyckim „ Merry Christmas 2021” jest przesłanie od 3 

do 5 utworów literackich, w tym: wierszy, poematów o tematyce Świąt Bożego Narodzenia na adres 

02-454 Warszawa ul. Szczęsna 26, Stowarzyszenie Ir A Artemente z dopiskiem Konkurs Poezji 

Merry Christmas 2021. 

4. Konkurs ma za zadanie promocje literatury współczesnej. 

5. Prace można zgłaszać do 30.10.2021 (data stempla pocztowego). 

5. Zgłaszane utwory powinny być przesłane razem z krótką biografią artystyczną autora. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

7.  Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, udostępniane za 

pośrednictwem internetu ani zgłaszane i nagradzane w innych konkursach literackich. 

8. Każdy uczestnik konkursu zgłasza tylko utwory swojego autorstwa, do których posiada prawa 

autorskie. 

9. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu upływa w dniu 17.11.2021. 

11. Autorzy nagrodzonych tekstów literackich zostaną poinformowani drogą mejlową. 

12. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. 

13. Autor wyraża zgodę, aby nagrodzony utwór literacki został wydany i opublikowany w wybranej 

przez Organizatora księgarni internetowej. 

14. Organizator konkursu udostępni wydany tytuł w wersji elektronicznej w formacie pdf 

każdemu autorowi, którego teksty ukażą się w antologii. 

15. Każdy uczestnik konkursu może zakupić wydaną antologię w wersji drukowanej na swój koszt. 

16. Autor wyraża zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska oraz utworu literackiego na 

rzecz promocji wydanej antologii. 

17.  Każdy uczestnik konkursu dobrowolnie udostępni swoje dane kontaktowe, w tym: imię i 

nazwisko, adres korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail. 

18. Akceptacją regulaminu konkursu jest zgłoszenie przez uczestnika swoich utworów literackich. 

19.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wybory wybranych utworów literackich. 



20. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: forumliterackie24-7@vp.pl 

21. Prosimy o wyrażenie poniższej zgody i dostarczenie jej razem ze zgłaszanymi na konkurs 

utworami: 

Zgodnie 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 (RODO) 

informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ir A Artemente w Warszawie. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w 

Konkursie Poezji „Merry Christmas 2021” - na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a 

RODO. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka 

oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie 

będą również profilowane. 

Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

Konkursie. 

 

 

………………………………………………………... 

 Data i podpis uczestnika konkursu 
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