
REGULAMIN 
Konkursu poetyckiego im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu” 

 
 

I  Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu poetyckiego im. H. Cyganika „W Dolinie Popradu” jest Centrum Kultury i 
Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu (Rynek 5, 33-340 Stary Sącz) zwane dalej Centrum. 

2. Współorganizatorami Konkursu poetyckiego im. H. Cyganika „W Dolinie Popradu” są Powiatowa i  
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oraz Starosądecka Fundacja Kultury. 

3. Głównym celem konkursu jest pokazanie unikalnego piękna, dziedzictwa i klimatu Doliny Popradu, 
wyłuskanie nowych talentów oraz promowanie twórczości w różny sposób związanej z Doliną 
Popradu i poezji samej w sobie. W trakcie trwania konkursu, w ramach inspiracji i w celu promocji 
konkursu, na naszej stronie internetowej www.ckis.wstarymscączu oraz fanpage’u na Facebook’u, a 
także Kurierze Starosądeckim, Organizator będzie prezentować znane, publikowane wcześniej 
utwory lokalnych poetów i miłośników naszego regionu.  

4. Przedmiotem konkursu jest wiersz ilustrujący szeroko pojęte przeżycia, przemyślenia, wspomnienia,  
emocje i odczucia związane z Doliną Popradu w jej umownych granicach (rozumianych jako obszar 
czterech nadpopradzkich gmin: Muszyna, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz).   

 
 

II  Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs ma formę otwartą i jest przeznaczony dla osób dorosłych tzn. urodzonych 1 października 
2005 r i wcześniej. 

2. Nadesłane utwory poetyckie, wyłącznie w języku polskim, nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem, 
ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.  

3. Do nadesłanego utworu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy – do pobrania na stronie 
http://ckis.wstarymsaczu.pl 

4. Jeden autor podczas danej edycji konkursu może zgłosić maksymalnie trzy utwory poetyckie. Utwory 
poetyckie tego samego autora powinny zostać opatrzone tym samym godłem. 

5. Utwór/utwory oznaczone godłem literackim wraz z załącznikiem (wypełniony i podpisany formularz) 
należy przesłać na adres: k.cyganik@ckis.wstarymsaczu.pl w formacie PDF, do 30 września 2023 roku. 
Prace konkursowe można również wysłać pocztą poleconą na adres: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz z dopiskiem „W Dolinie Popradu”. Organizator 
zapewnia uczestnikom anonimowość podczas oceny utworów przez Jury. 

6. Utwór poetycki powinien być identyfikowalny z Doliną Popradu, w szczególności poprzez użycie w 
tytule lub treści utworu nazwy geograficznej związanej z Doliną Popradu (miejscowość, przysiółek, 
osiedle, ulica, rzeka, szczyt, pasmo górskie, przełęcz, itp.) względnie postaci, obiektu lub wydarzenia 
związanego z Doliną Popradu. 

7. Prace niespełniające warunków regulaminowych lub nadesłane po terminie nie będą klasyfikowane 
do konkursu. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby 
konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi 
zmianami.  

 

http://www.ckis.wstarymscączu/
http://ckis.wstarymsaczu.pl/
mailto:k.cyganik@ckis.wstarymsaczu.pl


 
III  Rozstrzygnięcie konkursu 

 
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Jury, powołane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym 

Sączu. Werdykt Jury jest ostateczny i zostanie ogłoszony w terminie do 20 listopada 2023 r. na stronie 
internetowej i Facebook’u Centrum, a laureatów poinformujemy drogą elektroniczną lub 
telefonicznie.  

2. Organizator uhonoruje laureatów konkursu podczas ceremonii wręczenia nagród:  
I nagroda – o wartości 2500 zł netto, 
II nagroda – o wartości 1500 zł netto, 
III nagroda – o wartości 1000 zł netto.  

3. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i nagród specjalnych. Organizator nie 
zwraca kosztów przejazdu.  

4. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebook’u Centrum, 
w dwumiesięczniku „Kurier Starosądecki” oraz w innych materiałach promocyjnych i publikacjach 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i współorganizatorów konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia, przetwarzania i publikacji wizerunku uczestników 
konkursu, utrwalonych na fotografiach oraz filmach na potrzeby dokumentacji wydarzenia oraz 
promocji działań własnych Organizatora na podstawie przepisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1191, z późn. zm.). Za udostępnienie wizerunku uczestnikom wydarzenia nie jest wypłacane 
wynagrodzenie.  

 
 

IV  Prawa autorskie 
 

1.    Uczestnik Konkursu zachowuje majątkowe prawa autorskie do utworów zgłoszonych do Konkursu. 
2.    Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa  

   autorskie do utworów zgłoszonych do Konkursu, które są przejawem jego własnej indywidualnej    
   twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń  
   podmiotów trzecich. 

3.    W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu  
   naruszeń praw, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, Uczestnik zobowiązuje się do  
   zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tego tytułu. 

4.    Z chwilą zgłoszenia utworów do Konkursu Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz 
   Współorganizatorom licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, upoważniającej  
   do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do tych utworów na następujących  
   polach eksploatacji:  

a.  publikacje na stronie internetowej,  
b.  publikacje w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), 
c.  we wszystkich publikacjach drukowanych, internetowych i na nośnikach cyfrowych 
Organizatora i Współorganizatorów,  
d.  publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym z poszanowaniem praw autorskich osobistych ze 
strony Organizatorów. 

5.     Organizator I Współorganizatorzy są uprawnieni do utrzymywania opublikowanego utworu, w  
    szczególności w zasobach sieci Internet, w tym w ramach archiwum, bez konieczności ponoszenia  



    jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Uczestnika Konkursu w ramach udzielonej  
    licencji i w czasie jej obowiązywania. 

 
 

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 
Współorganizatorzy: Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w 
Starym Sączu, Starosądecka Fundacja Kultury 
Partnerzy: Urząd Miejski w Starym Sączu 
Patronat medialny: „Kurier Starosądecki”, „Znad Popradu”, DTS i DTS24.pl, „Gazeta Kulturalna”, 
starosądeckie.info 

 

 
 

 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari w Starym Sączu (Rynek 5, 33-340 Stary Sącz).  
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres 
może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej 
wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje 
się na stronie: http://ckis.wstarymsaczu.pl/rodo/ 
Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stary Sącz, 1.5/1.03.2023  

http://ckis.wstarymsaczu.pl/rodo/

