XXIV TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA IM. STANISŁAWA HORAKA
Organizator: Bytomskie Centrum Kultury, Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom

1. Patronem turnieju jest poeta i prozaik Stanisław Horak (1925-90), który wszystkie
swoje zbiory wierszy i powieści napisał w Bytomiu.
2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest nadesłanie drogą elektroniczną jednego
oryginalnego utworu poetyckiego własnego autorstwa w terminie do 29
października 2020 r. na adres w.ciecierega@becek.pl W temacie maila należy
wpisać: „Konkurs Horaka”. Wiersze zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej
publikowane

(rozpowszechnione/

udostępnione

publicznie)

w

książkach

lub

czasopismach (także w Internecie), ani nagradzane na innych konkursach.
Tematyka

prezentowanych

utworów

jest

dowolna.

W

Turnieju

mogą

uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do maila, w osobnym
pliku, należy dołączyć skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz
oświadczeń. Karta zgłoszenia i oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego
regulaminu.
4. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia wpisowego w wysokości 10 zł od osoby.
Płatności należy dokonać na stronie internetowej Bytomskiego Centrum Kultury pod
adresem: https://bilety.becek.pl/index.php/repertoire.html?id=2113
5. Powołane przez organizatora Jury przyzna:


pierwszą nagrodę w wysokości 750,00 zł oraz wykonaną ręcznie przez artystę
metaloplastyka statuetkę „Bytomskiego pióra”,



drugą nagrodę w wysokości 500,00 zł,



trzecią nagrodę w wysokości 350,00 zł,



dwa wyróżnienia w kwocie 200,00 zł.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 r. podczas XIV Bytomskiej
Jesieni Literackiej w Bytomskim Centrum Kultury. O terminie wręczenia nagród
Laureaci zostaną poinformowani mailowo oraz telefonicznie. Protokół z posiedzenia
jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Bytomskiego Centrum Kultury
www.becek.pl do 16 listopada 2020 r.
7. Nagrody można odebrać tylko osobiście w siedzibie Organizatora.

8. Jury ma prawo do innego podziału nagród pod warunkiem zachowania ich łącznej
wysokości finansowej. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo
odwołania.
9. Osoba odpowiedzialna ze strony Bytomskiego Centrum Kultury: Wiesław Ciecieręga
– tel. 32 389 31 09 wew. 105, e-mail – w.ciecierega@becek.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bytomskie Centrum Kultury
(BCK), plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, tel. 32/ 389 31 09.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@becek.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z Pani/Pana udziałem
w XXIV Turnieju Jednego Wiersza im. Stanisława Horaka, na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, f) 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 (RODO).
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu
zakończenia Turnieju oraz wszystkich, związanych z nim działań promocyjnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych i przetwarzanych przez BCK
danych osobowych, do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez BCK narusza przepisy RODO.
Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą udostępniane
innym podmiotom ani przekazywane do państwa trzeciego.

