
 
 
 
 
 
 

Regulamin Urodzinowego Turnieju Jednego Wiersza 
1. Organizatorem Urodzinowego Turnieju Jednego Wiersza (dalej: TJW) jest Instytut Literatury z siedzibą  

w Krakowie (dalej: Organizator). 

2. Finał TJW odbywa się online 27 lutego 2021 r. o godzinie 19:00 za pomocą transmisji na żywo na stronie 
facebookowej Organizatora. 

3. W TJW wziąć udział wszyscy autorzy, którzy w dniu 27 lutego 2021 roku mają ukończone 16 lat, 
niezależnie od dorobku i przynależności do stowarzyszeń twórczych. 

4. Każdy autor może zgłosić do TJW wyłącznie jeden utwór.  

5. Wiersze  zgłoszone  do  TJW  nie  mogą   być   wcześniej   publikowane  (drukiem  ani w internecie) lub 
nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich. 

6. Udział w TJW wymaga uprzedniego zgłoszenia. Każdy uczestnik TJW zobowiązany jest do wysłania 
jednego utworu w formie tekstowej w pliku w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx oraz w formie nagrania 
video z własną prezentacją dzieła w pliku w formacie .mp4 lub .wmv do dnia 25 Iutego 2021 do godz. 17:00 
na adres mailowy promocja@instytutliteratury.eu. Długość nagrania nie może być większa niż trzy 
minuty. W temacie maila zgłoszeniowego należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz frazę „Zgłoszenie do 
TJW”. 

7. Autor, zgłaszając swój utwór do konkursu, zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia  
w treści maila: 

„Niniejszym oświadczam, że akceptuję treść regulaminu Urodzinowego Turnieju Jednego Wiersza oraz 
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w zakresie 
związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu”. 

8. Aby TJW się odbył, do udziału muszą zgłosić się min. trzy osoby. Organizator, w przypadku otrzymania 
więcej niż 20 zgłoszeń, zastrzega sobie prawo do preselekcji nadesłanych prac. Każdy zakwalifikowany  
do udziału w TJW autor otrzyma stosowną informację najpóźniej 26 lutego 2021. 

9. Wiersze ocenia Jury powołane przez Organizatora (nagroda główna) oraz publiczność (nagroda 
publiczności).  

10. Nagroda publiczności zostanie przyznana za wiersz, który w głosowaniu rozpoczynającym się  
po zakończeniu emisji wszystkich nagrań podczas finału otrzyma najwięcej głosów. Każdy głosujący może 
wskazać jeden wiersz za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej na fanpage Instytutu Literatury  
na Facebooku. 



11. Nagroda główna wynosi 500 PLN. Nagroda publiczności wynosi 500 PLN. Warunkiem otrzymania nagród 
jest podpisanie i wysłanie na adres Organizatora umowy licencyjnej z Organizatorem - stanowiącej 
załącznik  do niniejszego regulaminu. 

12. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami. 

13. Jury może zadecydować o nieprzyznaniu nagrody. 

14. Zgłoszenie utworu  do  TJW  jest  równoznaczne   z   wyrażeniem   nieodpłatnej   zgody  na utrwalanie, 
zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wizerunku oraz utworu w formie jego odczytu w zakresie jego 
wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych w internecie. 

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa. 

16. 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 inspektor@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 Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody, do ich przenoszenia 
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 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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