REGULAMIN
XXVI Konkursu Poetyckiego
„O Złote Pióro Sopotu”

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie poetyckim, zwanym dalej „Konkursem” oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie im. Józefa Wybickiego mieszcząca się przy ulicy Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot, Polska
NIP: 585-11-21-031, REGON: 000-28-09-40.
3. Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisania w Polsce i zachęcenie do spróbowania własnych sił w zawodzie pisarza, poety.
4. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 16. rok życia.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej wskazanej
w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, Goście Honorowi oraz pracownicy Organizatora.
6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody przewidziane w punkcie 6 Regulaminu, ufundowane przez Organizatora oraz Urząd Miasta Sopotu.
7. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 5 marca 2021 roku (Dzień Ogłoszenia
Konkursu) do dnia 19 maja 2021 roku do godziny 17:00 (Dzień Zakończenia Konkursu).
8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora po
dniu zakończenia konkursu.
9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

2. Podstawowe zasady konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
3. Konkurs składa się z jednego etapu. Aby wziąć udział w Konkursie, należy prawidłowo
wypełnić aktualnymi danymi i wysłać zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w punkcie 4 oraz napisać i przesłać pocztą tradycyjną do Organizatora nie więcej niż 3 (słownie: trzy) autorskie wiersze (zwanymi dalej „Utworami”). Każdy uczestnik musi zgłosić
utwory, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane i do których uczestnik Konkursu posiada pełne prawa autorskie.
4. Każdy autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż utwory są wyłącznie jego
autorstwa oraz że nie były wcześniej publikowane (oświadczenie można pobrać ze
strony mbp.sopot.pl).

5. Utwory należy wysyłać w formie fizycznego wydruku na papierze w 4 (słownie: czterech) kopiach na adres: Sopoteka – galeria kultury multimedialnej, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot, Sopot Centrum II p. Każdy utwór powinien być podpisany
pseudonimem Autora.
6. Do przesłanych utworów należy załączyć podstawowe dane biograficzne takie jak: imię
i nazwisko autora, pseudonim, którym podpisał wiersze, adres zamieszkania, numer telefonu jak i biogram autora nie dłuższy niż 10 zdań. Dane należy wydrukować na osobnej kartce.
7. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

3. Oświadczenie uczestnika
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworów, a zgłoszenie Utworu do Konkursu jak również realizacja nagród
konkursowych, nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw, w tym praw autorskich,
dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i innych.
3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik zobowiązuje się do współpracy
z Organizatorem w celu dostosowania Utworu do wydania do drukiem zgodnie z zasadami i standardami wydawniczymi.

4. Zgłoszenia konkursowe
1. Utwory należy przesłać drogą poczty tradycyjnej na adres: Sopoteka – galeria kultury
multimedialnej, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot, Sopot Centrum II p. do dnia
zakończenia konkursu (datę wyznacza data stempla pocztowego).
2. Utwory można też dostarczyć do Sopoteki – galerii kultury multimedialnej osobiście
lub za pośrednictwem zaufanej osoby trzeciej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie utworów przez osoby trzecie. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora utworów jest dostarczenie ich w zaklejonej kopercie z napisem „Złote Pióro
Sopotu 2021”. Utwory można dostarczać w godzinach otwarcia Sopoteki – galerii kultury multimedialnej. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Utworów w innej formie niż określona w niniejszym Regulaminie.
3. W zgłoszeniu autor na osobnej kartce umieszcza następujące dane: imię i nazwisko,
numer telefonu, pseudonim, którym podpisał wiersze, adres zamieszkania i biogram autora nie dłuższy niż 10 zdań W przypadku uczestników zgłoszonych do Konkursu, wyłonionych w późniejszym etapie jako laureaci, osoby te mogą zostać poproszone o podanie innych danych osobowych, niezbędnych do publikacji utworu w almanachu.
4. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Uczestnik wyłoniony jako laureat
może także wyrazić zgodę na publikację danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy
Utworu) w celu ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.
5. W wyniku przeprowadzenia Konkursu nie dochodzi do przeniesienia na Organizatora
jakichkolwiek praw majątkowych autorskich do Utworów.
6. Wszystkie egzemplarze Utworów przesłanych do Organizatora wraz ze zgłoszeniami
stają się jego własnością i pozostają w jego posiadaniu po zakończeniu Konkursu.

7. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek punktu Regulaminu dotyczącego
zgłoszeń konkursowych, np. nieopatrzenia utworów pseudonimem, dostarczenie mniejszej niż 4 liczby kopii, niedołączenie Oświadczenia uczestnika Organizator ma prawo
wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

5. Przyznanie nagród
1. Po Dniu Zakończenia Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja konkursowa
dalej nazywana „Jury” wyłoni zwycięzcę spośród wszystkich uczestników Konkursu.
2. Przy ocenie Utworów Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- pełnienie przez Utwór warunków formalnych określonych w Regulaminie;
- oryginalność Utworu;
- zdolności literackie autora Utworu;
- ciekawy sposób ujęcia tematu;
- walory artystyczne.
3. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych
utworów.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora po
zakończeniu Konkursu.
5. W sytuacji, w której prawa osób trzecich zostały naruszone przez nieuprawnione wykorzystanie i rozpowszechnienie Utworu w związku ze zgłoszeniem go do Konkursu lub
jego późniejszą publikacją, pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
7. Organizator informuje, że w zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, w tym przede
wszystkim przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
lipca 1991 r., nagrody przyznawane w konkursach mogą podlegać opodatkowaniu.

6. Nagrody
1. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma: „Złote Pióro Sopotu” ufundowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Józefa Wybickiego w Sopocie oraz nagrodę pieniężną wynoszącą nie więcej niż 1000 złotych. Warunkiem odebrania nagrody jest udział w gali
festiwalowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie.

7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane stosownie do postanowień
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r, poz.
1182).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Miejska Biblioteka Publiczna w
Sopocie im. Józefa Wybickiego mieszcząca się przy ulicy Obrońców Westerplatte 16
81-706 Sopot, Polska NIP: 585-11-21-031, REGON: 000-28-09-40. Dane osobowe
uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu związanym realizacją Konkursu, w
szczególności przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszeń, wyłonieniem zwycięzców, wydaniem nagród, publikacją informacji o zwycięskich Utworach i ich autorach na stronie

internetowej organizatora, a w przypadku złożenia innych oświadczeń – w celach objętych oświadczeniem. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

