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Regulamin konkursu „Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny”
1. Organizatorzy
Organizatorem „Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Jerzyny” (zwanego dalej Konkursem)
jest: Służewski Dom Kultury (ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa).
Cele konkursu:
a) pobudzenie wrażliwości poetyckiej
b) odkrywanie talentów
c) promocja wartościowej twórczości
d) inspirowanie poezją Zbigniewa Jerzyny
2. Jury
a) Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury pod przewodnictwem Ernesta Brylla w
składzie: Sylwia Chutnik, Michał Zabłocki.
b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności:
 dbaniem o prawidłowy merytorycznie przebieg konkursu
 ogłaszaniem listy nagrodzonych
 interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu
 rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem Konkursu
c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych
prac.
3. Zasady uczestnictwa
a) W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zgłoszenia ukończyły 13 rok
życia.
b) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego
oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
c) Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.sdk.waw.pl.
d) Wypełniony formularz należy przesłać Organizatorom za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: jerzyna@sdk.waw.pl. Można go również przekazać pocztą
tradycyjną na adres Służewskiego Domu Kultury (ul. J. S. Bacha 15, 02-743
Warszawa).
e) Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie wydrukowanych
egzemplarzy - zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy.
f) Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim.
g) Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
h) W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
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i)

Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być
opatrzone godłem słownym (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną
kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię
i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) na załączonym do niniejszego regulaminu
formularzu.
j) Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs
Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny”.
k) Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
l) Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
m) Nagrodzonych laureatów Organizator zaprosi do występu podczas Gali konkursu.
n) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
6. Przebieg konkursu
a) Prace konkursowe należy nadsyłać do 12 października 2022 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
b) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 listopada 2022 r.
w Służewskim Domu Kultury.
c) O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator
powiadomi laureatów mailem lub telefonicznie.
d) Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie Organizatora:
www.sdk.waw.pl oraz profilach na Facebooku (profil SDK oraz Zbigniewa Jerzyny) po
rozstrzygnięciu konkursu.
7. Nagrody
a) Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora.
b) Laureaci konkursu poetyckiego otrzymają nagrody pieniężne:
 I nagroda – 3 tys. zł
 II nagroda – 2 tys. zł
 III nagroda – 1 tys. zł
c) O podziale nagród decyduje wyłącznie Jury. Decyzja Jury jest w tym względzie
niepodważalna.
d) Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku
nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
e) Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 22 843-91-01
lub mailowo: jerzyna@sdk.waw.pl.
8. Wizerunek uczestnika wydarzenia
a. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia, przetwarzania i publikacji
wizerunku uczestników konkursu, utrwalonych na fotografiach oraz filmach na
potrzeby dokumentacji wydarzenia, promocji działań własnych Organizatora – na
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podstawie przepisów art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na
wszystkich polach eksploatacji w tym także wykorzystywać materiały w celach
promocyjnych.
b. Za udostępnienie wizerunku uczestnikom wydarzenia nie jest wypłacane
wynagrodzenie.
9. Przetwarzanie danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, tel. (22) 843-91-01,
sdk@sdk.waw.pl.
b. Podanie danych wymaganych jest na formularzach „zgłoszenia” i „wypłaty nagrody”
jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w
konkursie lub wydania nagrody.
c. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w formularzach
oraz na stronie www Organizatora.
10. Postanowienia końcowe
a. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień
niniejszego Regulaminu.
b. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem przez uczestnika lub jego
rodzica / opiekuna prawnego nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo oraz
terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na:

c.
d.
e.
f.
g.
h.

- utrwalenie wizerunku, jak również jego wypowiedzi lub artystycznego wykonania
oraz do eksploatacji tych utrwaleń na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili
ustalenia dzieła. W szczególności w formie publicznego odtwarzania, wprowadzania do
pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w radio, telewizji
oraz Internecie przez Organizatora,
- wykorzystanie wizerunku uczestnika, jak również jego wypowiedzi lub artystycznego
wykonania dla celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a
także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych Organizatora i innych podmiotów,
- korzystanie z wypowiedzi, utworów, artystycznych wykonań uczestnika w określonym
powyżej zakresie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika żadnego
wynagrodzenia lub odszkodowania.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do
skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (Służewski Dom Kultury,
ul. J. S. Bacha 15) oraz na stronie internetowej: www.sdk.waw.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej:
www.sdk.waw.pl.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub jury Konkursu.
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