
,, Iż wżdy jedno drugiemu musi być życzliwe, 

A jedno bez drugiego zawżdy jest teskliwe...”                                                             

                                                   Mikołaj Rej 

                         Miłość wierna- nieszkodliwa 

 

REGULAMIN Konkursu Walentynkowego „Strofa dla Ciebie” 

 

I ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu Walentynkowego „Strofa dla Ciebie” jest Centrum Kultury w 

Siennicy Różanej, Siennica Różana 258, 22-304 Siennica Różana. 

II CELE KONKURSU:  

1. Zachęcanie do pisania i prezentowania własnej twórczości. 

2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni Autorów.  

3. Aktywizacja mieszkańców Gminy i zachęcenie do wspólnej zabawy. 

III ZASADY: 

1. Zadanie Konkursowe polega na napisaniu przez uczestnika Konkursu krótkiej rymowanki 

(fraszka, strofa, przysłowie, haiku), której tematem przewodnim jest Druga Połówka 

(Ukochana/Ukochany).  Wiersz może mieć charakter poważny lub żartobliwy, ale nie może 

nikogo obrażać. Prace które będą obraźliwe, nie będą przyjmowane do Konkursu. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników Konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, 

nienagradzane w innych Konkursach. 

3. Utwór powinien być podpisany wg schematu: tytuł utworu, imię i nazwisko uczestnika 

Konkursu, wiek, numer telefonu i adres e - mail.  

4. Jeden Autor może zgłosić do Konkursu jeden utwór. 

IV WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia i są mieszkańcami 

Gminy Siennica Różana.  



2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zobowiązuje do jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie kulturasiennica.pl oraz 

na portalu Facebook.  

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

1. Pracę należy przesłać w terminie do 11 lutego 2023 r., wybierając jedną z poniższych 

możliwości: 

a) pocztą elektroniczną na adres: ck@kulturasiennica.pl, w tytule wiadomości wpisując: 

Konkurs Walentynkowy edycja 2023, 

b) tzw. pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica 

Różana 258, na kopercie wpisując: Konkurs Walentynkowy edycja 2023, lub 

c) dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora Konkursu, w budynku Centrum Kultury pod 

adresem: 22-304 Siennica Różana 258 (decyduje data wpływu pracy do CK).  

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatora. 

2. Komisja nagrodzi trzy najlepsze prace, przyznając miejsca od 1 do 3 oraz może przyznać 

wyróżnienia (do trzech wyróżnionych prac). 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 12.00, poprzez publikację 

informacji z protokołu Komisji na profilu FB należącym do Organizatora - Centrum Kultury w 

Siennicy Różanej oraz na stronie kulturasiennica.pl . 

5. Nagrodzone prace będą prezentowane, poprzez publikację profilu FB należącym do 

Organizatora - Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz na stronie kulturasiennica.pl . 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata Konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane na stronie internetowej oraz profilu FB należącym do Organizatora - Centrum 

Kultury w Siennicy Różanej. 

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z: 

mailto:ck@kulturasiennica.pl


a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonej pracy w następujących 

polach eksploatacji: na stronie internetowej oraz profilu FB należącym do Organizatora - 

Centrum Kultury w Siennicy Różanej, 

b) wyrażeniem zgody przez uczestników Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu jego danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

3. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany 

lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu 

roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 

6. Z osobami nagrodzonymi Organizator Konkursu będzie kontaktował się 

telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. 

7.  Kontakt do Organizatora Konkursu: 82 575 99 53 lub ck@kulturasiennica.pl . 

                                                                                                             

                                        Agnieszka Poźniak  

Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej 


