
 

REGULAMIN  

WALENTYNKOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

„ Miłość wierszem wyznana” 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kole reprezentowane przez Starostę 

Kolskiego, ul. H. Sienkiewicza 21/23,  62-600 Koło 

2. Termin nadsyłania utworów mija 10 lutego 2022 roku.  

I. CELE KONKURSU:  

• stworzenie mieszkańcom powiatu kolskiego możliwości zaprezentowania swojej 

twórczości,  

• zachęcenie artystów do dzielenia się swoimi utworami, a także pokazanie szerszej 

publiczności potencjału naszych Twórców,  

• wyłonienie utworu, który będzie - według opinii Jury najpiękniejszym wierszem 

miłosnym tego konkursu.  

•  

II. ZASADY UCZESTNICTWA:  

1. Do konkursu może przystąpić każda osoba z powiatu kolskiego, która chciałaby podzielić 

się swoją twórczością poetycką.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz, którego musi być autorem. Utwór musi 

poruszać tematykę miłosną.  

3. Na konkurs należy wysyłać utwory zapisane w formacie PDF lub wklejone w treści maila.  

4. Do utworu należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wiek oraz dane 

niezbędne do nawiązania kontaktu - numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane będą 

przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

Warunkiem koniecznym jest dołączenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgody na publikację wiersza oraz zgody na publikację 

wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie zgody podpisują rodzice/prawni 

opiekunowie.  

5. Utwory należy przesyłać na adres e-mail: k.nowicka@starostwokolskie.pl  do dnia 10 lutego 

2022 r. do godz. 14.00  

6. Utwory przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

mailto:k.nowicka@starostwokolskie.pl


III. JURY I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU  

1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatora.  

2. Jury podejmuje decyzje większością głosów.  

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród według własnego uznania.  

4. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailowo i telefonicznie o werdykcie Jury.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 lutego br. na fanpage Powiatu Kolskiego 

(@kolskipowiat), oraz stronie internetowej www.starostwokolskie.pl . Nagrodzone utwory 

zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole oraz fanpage 

Powiatu Kolskiego. Sposób dostarczenia nagrody zostanie ustalony z laureatami 

indywidualnie.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez uczestnika 

konkursu.  

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

3. Organizator nie będzie dokonywał weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. 

Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane na zgłoszeniach  

4. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w przypadku uzyskania nagrody, na 

wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu oraz do jego publikacji – w całości lub 

we fragmentach, w szczególności w publikacjach promujących konkurs lub działalność 

Organizatora.  

5. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, 

a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez 

osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, dóbr osobistych 

lub innych praw chronionych prawem, osoba, która zgłosiła pracę do konkursu, zrekompensuje 

Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, ewentualne koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie z tego tytułu powstaną.  

6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności 

interpretacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej 

kompetencji Organizatora. 

http://www.starostwokolskie.pl/

