
 

 
 

 

V Ogólnopolski Poetycki Konkursu Chopinowski „Hymn zachwytu” 

§ 1 Informacje podstawowe 

1. Organizatorami V Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu” 
(dalej: Konkurs) są Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków, 
NIP 6762562774, REGON 382684867, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 112/2019 oraz 
Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim pl. Rowińskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222418051, REGON 
251460359, KRS 0000039827 (dalej: Organizatorzy).  

2. Konkurs rozpoczyna się z dniem opublikowania regulaminu na stronie internetowej 
Organizatorów i trwa do 31 grudnia 2019. 

3. Jury przyzna nagrody za maksymalnie 10 utworów – trzy nagrody oraz maksymalnie siedem 
wyróżnień. 

4. Nagrodą w Konkursie jest honorarium, publikacja nagrodzonych i wyróżnionych tekstów  
w antologii pokonkursowej „Hymn zachwytu” 2020, mediach Instytutu Literatury  
i dwumiesięczniku „Topos” oraz odczytanie ich podczas Nocy Chopinowskiej, która odbędzie 
się 22 lutego 2020 roku w Warszawie.  
 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każdy pełnoletni twórca, który do dnia 31 
grudnia 2019 do godz. 23:59 nadeśle swoje zgłoszenie mailowo na adres 
konkurs@instytutliteratury.eu. 

2. Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka 
Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), 
jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”). Wszystkim działaniom 
poetyckim patronuje poemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena”, z którego 
pochodzi nazwa konkursu. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać od jednego do trzech wierszy przesłanych w formie załącznika 
do wiadomości e-mail w formacie *.docx, *.doc lub *.rtf. W treści maila należy podać imię  
i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) Uczestnika oraz zawrzeć 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury oraz  
Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w celu udziału  
w V Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie Chopinowskim „Hymn zachwytu”, w tym na 
ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu” 

4. W temacie maila należy wpisać „Hymn zachwytu”.  
5. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy twórczej 

uczestnika i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie mogą 
naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych. 

6. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani 
publikowane drukiem lub w internecie. 

7. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy oraz członkowie Rady Programowej Instytutu Literatury. 
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§ 3 Jury 

1. Oceny nadesłanych projektów dokona Jury wybrane przez Organizatorów, które wytypuje 
nagrodzone i wyróżnione prace. 

2. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu okresu 
nadsyłania zgłoszeń, a najpóźniej podczas uroczystości przyznania nagród. 

3. Jury, oceniając prace, kierować się będzie wyłącznie jakością literacką przesłanych projektów, 
ocenie zatem nie będzie podlegać warstwa graficzna i typograficzna prac – chyba że stanowić 
będzie o zasadniczej wartości nadesłanych tekstów (np. w przypadku poezji konkretnej, 
liberatury i innych awangardowych form). 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień bez podania 
przyczyny.  

5. Tryb pracy Jury reguluje wewnętrzny regulamin oznajmiony członkom Jury przez 
Organizatorów. 

 

§ 4 Nagroda 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 lutego 2020 roku w Warszawie. 
Organizatorzy pokrywają koszty noclegów i przejazdu nagrodzonych osób. 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie na minimum tydzień przed jego 
ogłoszeniem.  

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Uczestnika umowy licencyjnej  
z Instytutem Literatury, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Nagradzane są poszczególne utwory – możliwe jest więc zatem, że jedna osoba otrzyma więcej 
niż jedno wyróżnienie lub nagrodę. 

5. Honoraria wynoszą: 3000 PLN za I miejsce, 2500 PLN za II miejsce, 2000 PLN za III miejsce oraz 
1000 PLN za wyróżnienie. 

6. Honorarium autorskie jest wypłacane do 30 dni od daty podpisania umowy z Instytutem 
Literatury. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. W Instytucie 
Literatury powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we 
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem 
sekretariat@instytutliteratury.eu. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu 
i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej przez Uczestników. Dane osobowe 
nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Dane osobowe są 
przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną 
usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem laureata, z którym zostanie 
zawarta umowa wydawnicza. Każdy Uczestnika ma prawo do żądania dostępu do swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia 
zgody oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu. Dane 
osobowe Uczestników podchodzą bezpośrednio od Uczestników. 
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2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki 
uczestnictwa. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje należą do 
Organizatora. 

4. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Pytania należy kierować 
na adres sekretariat@instytutliteratury.eu.  
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