Regulamin
1. Organizatorem konkursu poetyckiego PODAJ FRAZĘ (dalej: Konkurs) jest Instytut Literatury
z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 20/12, 31112 Kraków, NIP 6762562774, REGON
382684867, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 112/2019 (dalej: Organizator).
2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy do 26 lutego
2022 roku ukończyli 16 lat i nie ukończyli 36. roku życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak
i poza jej granicami, niezależnie od dorobku i przynależności do stowarzyszeń twórczych.
3. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania zestawu trzech wierszy w formie
tekstowej w pliku w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx na adres: konkurs@instytutliteratury.eu
do końca dnia 13 lutego 2022 roku. W temacie maila zgłoszeniowego należy zawrzeć
swoje imię i nazwisko oraz frazę „PODAJ FRAZĘ”, wg schematu: „PODAJ FRAZĘ – Imię
Nazwisko”. W nazwie pliku również należy zawrzeć imię i nazwisko Uczestnika.
4. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz dane osobowe (adres email, numer
telefonu, miejsce zamieszkania, datę urodzenia) Uczestnika oraz zawrzeć zgodę na prze
twarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury
w celu udziału w konkursie poetyckim PODAJ FRAZĘ, w tym na ewentualną publikację
mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”.
5. Wiersze zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane (drukiem ani w in
ternecie) lub nagradzane w innych konkursach lub turniejach poetyckich. Niedopełnienie
tego warunku skutkować będzie wyłączeniem zgłaszanego projektu z Konkursu.

6. Projekt nadesłany na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt własnej indywidualnej pracy
twórczej jednego uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich, w tym
w szczególności nie może naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.
7. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i członkowie Rady Programowej Instytutu Literatury.
8. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac,
przyznając nagrody i wyróżnienia.
9. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu przyj
mowania zgłoszeń, a najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem wyników konkursu.
10. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziano nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi
10 000 PLN. Warunkiem otrzymania nagród jest podpisanie i wysłanie na adres Organi
zatora umowy licencyjnej z Organizatorem, załączonej do niniejszego regulaminu.
11. Jury, oceniając prace, kierować się będzie wyłącznie jakością literacką przesłanych pro
jektów według własnego uznania, ocenie zatem nie będzie podlegać warstwa graﬁczna
i typograﬁczna prac – chyba że stanowić będzie o zasadniczej wartości nadesłanych tek
stów (np. w przypadku poezji konkretnej, liberatury i innych awangardowych form).
12. Jury może zadecydować o nieprzyznaniu nagrody lub zmniejszeniu puli nagród.
13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 26.02.2022 roku, m.in. za pośrednictwem
strony internetowej Organizatora.
14. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. W Insty
tucie Literatury powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kon
taktować 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 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 pod
legają proﬁlowaniu. Dane osobowe Uczestników pochodzą bezpośrednio od Uczestników.
15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki
uczestnictwa.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje należą do
Organizatora.
17. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Pytania należy
kierować na adres promocja@instytutliteratury.eu.
18. W przypadku rozwoju pandemii wirusa SARSCoV2 w stopniu zagrażającym termino
wemu rozstrzygnięciu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian co do terminów
i innych zapisów niniejszego regulaminu.

