
REGULAMIN  

ogólnopolskiego konkursu literackiego 
na małą formę poetycką – haiku 

1. Organizator konkursu: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 

2. Przedmiot konkursu: 

Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym 

(zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu historycznym – odnosząca się 

do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak indywidualnym; wolność idei, człowieka, 

literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawiają hasło konkursu do szerokiej i interpretacji 

uczestników.  

Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab 

rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.  

3. Cele konkursu: 
• Popularyzowanie szeroko pojętej idei wolności; 

• Tworzenie wspólnej przestrzeni wypowiedzi na tematy ważne i istotne  

w dzisiejszym świecie; 

• Popularyzacja formy poetyckiej haiku; 

• Integracja środowiska literackiego zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego. 

4. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący, bez względu na wiek.   

Organizatorzy przewidują dwie grupy wiekowe: 

A do 18 lat  B od 18 lat 

5. Zasady udziału w konkursie: 
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną formę poetycką. 



• Wiersze muszą być oznaczone godłem. 

• Karta zgłoszenia do konkursu powinna zostać zaklejona w kopercie  

z napisanym na niej godłem uczestnika. 

6. Składanie prac: 
• Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Piłsudskiego 12; 26-600 Radom 

z dopiskiem: „17 sylab o wolności” - konkurs 

7. Terminarz: 
• Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 

organizatora www.mbpradom.pl (1 kwietnia 2022 roku). 

• Prace konkursowe należy składać do 1 czerwca 2022 r. (decyduje data dostarczenia na 

ww. adres). Utwory dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

• Dokładny termin powołania jury w celu rozstrzygnięcia konkursu, czas i miejsce wręczenia 

nagród podany zostanie w mediach i na stronie internetowej organizatora. Zostaną o nim 

także powiadomieni drogą mailową wszyscy uczestnicy konkursu.  

8. Warunki rozstrzygnięcia konkursu: 
• Utwory oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które zadecyduje o przyznaniu 

nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu i zaskarżeniu. 

Jury zastrzega sobie prawo do: niewyłaniania zwycięzców i przyznawania miejsc ex aequo.  

• Prace oceniane będą w 2 grupach wiekowych: 

A – wiek do 18 lat, B – wiek powyżej 18 lat. 

• Organizator przewiduje ewentualną publikację po kilku edycjach konkursu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu  

z powodów od niego niezależnych.  

9. Nagrody     
• Uczestnikom konkursu (w każdej kategorii wiekowej) jury przyzna trzy nagrody finansowe 

za I, II, III miejsce. 

• Za I miejsce w każdej kategorii jury przyzna nagrodę finansową w wysokości 1.500 zł, za II 

miejsce – 1000 zł, za III miejsce – 500 zł. 
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• Nagrodzone i wyróżnione wiersze będą również eksponowane w przestrzeni miejskiej 

Radomia. 

10. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu 

Refundacja kosztów dojazdu lub noclegu przysługuje Laureatom konkursu mieszkającym poza 

Radomiem. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszcza się zwrot kosztów dojazdu Laureata i 

jednego opiekuna pełnoletniego.  

Dokumentowanie kosztów przejazdu lub noclegu: 

a) zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest na podstawie przedstawionego kompletu biletów 

przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień środkami transportu (np. Bilety kolejowe II klasy, 

bilety autobusowe PKS) na trasie: miejsce zamieszkania-Radom-miejsce zamieszkania. 

b) faktura VAT za 1 nocleg w hotelu na terenie Radomia 

11. Kontakt: 

Dział Promocji Książki i Biblioteki 

ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom 

tel. (48) 362-87-88; e-mail: promocja@mbpradom.pl 

osoba odpowiedzialna: Paulina Siwecka 
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                                                                           Załącznik nr 1 
                                                                                  do regulaminu ogólnopolskiego konkursu literackiego  

                                                                                 na małą formę poetycką - haiku 
                                                                          „17 sylab o wolności” 

karta uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie literackim 
na małą formę poetycką - haiku 

17 sylab o wolności 

........................................................................................................................... 
GODŁO 

............................................................................................................................  
Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Grupa wiekowa 

............................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, adres mailowy, telefon nauczyciela przygotowującego do konkursu 

 w przypadku osób poniżej 18 lat* 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu literackiego  
na małą formę poetycką - haiku „17 sylab o wolności” i akceptuję warunki uczestnictwa tam 
zawarte. 

                                                                                          
                                                                                              ………………….…………............................................. 
                                                                                                  (data i podpis autora lub prawnego opiekuna autora)  
*Część nieobligatoryjna. 
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                                                                           Załącznik nr 2 
                                                                                  do regulaminu ogólnopolskiego konkursu literackiego  

                                                                                 na małą formę poetycką - haiku 
                                                                          „17 sylab o wolności” 

Oświadczenie uczestnika konkursu lub prawnego opiekuna uczestnika 
konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich 

1. Uczestnik i jego opiekun posiadają pełnię praw do zgłoszonego utworu i przenoszą je na 
Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, 
z uwzględnieniem konieczności dostosowania utworu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione 
przy jego publikacji.  

2. Uczestnik i jego opiekun przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., 
w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, w zakresie 
rozpowszechniania utworu w sposób publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, 
odtwarzania, nadawania, reemitowanie, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz 
udostępniania na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych 
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 

                                                                                                                        …………................................................................................................... 
                                                                                                                  (data i czytelny podpis autora lub prawnego opiekuna autora) 
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                                                                           Załącznik nr 3 
                                                                                  do regulaminu ogólnopolskiego konkursu literackiego  

                                                                                 na małą formę poetycką - haiku 
                                                                          „17 sylab o wolności” 

                                                              KLAUZULA INFORMACYJNA 

                                                do przetwarzania danych osobowych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich              
w Radomiu, ul. J. Piłsudskiego 12; 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
iod@mbpradom.pl; 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, c, d, f, (RODO) ogólnego rozporządzenia               
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu: udziału w ogólnopolskim konkursie literackim 
na małą formę poetycką – haiku „17 sylab o wolności”, publikacji wizerunku na stronie internetowej, na 
portalach społecznościowych i w innych mediach oraz w celu promocji i prowadzenia dokumentacji 
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu; 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez Panią/Pana zgoda na 
przetwarzanie danych;  

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym 
podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;  

6.  Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o  archiwizacji, 
dotyczących realizacji konkursów;       

7. Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2. usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. przenoszenia 
danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

8. Podane przez Panią/Pana dane są: podane dobrowolnie;  

9. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.  

                                                                                          

                                                                                                         Data i podpis ……..………………………………………………….. 
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                                                                                Załącznik nr 4 
                                                                                  do regulaminu ogólnopolskiego konkursu literackiego  

                                                                                 na małą formę poetycką - haiku 
                                                                          „17 sylab o wolności” 

  

                                             Zgoda na przetwarzanie danych osobowych                         

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Radomiu dla potrzeb organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem ogólnopolskiego konkursu literackiego na małą 
formę poetycką - haiku „17 sylab o wolności”,  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.  

……………………………………………………………..                                    …………………………………………………………………………………                                  
(miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis  /numer telefonu kontaktowego)                                                

                                                           Zgoda na publikację wizerunku                                                                             

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu zdjęć lub 
filmów zawierających mój wizerunek, zarejestrowany podczas ogólnopolskiego konkursu literackiego na małą formę 
poetycką - haiku „17 sylab o wolności”,  zorganizowanego  przez Miejską  Bibliotekę Publiczną  w Radomiu, ul. J. 
Piłsudskiego 12 oraz na umieszczenie i publikacje w/w zdjęć  lub filmów  w kronikach, w mediach, na stronie 
internetowej  www.mbpradom.pl i  na portalach społecznościowych w  celu dokumentacji działalności MBP.                                                                                                                                        

……………………………………………………………..                                  …………………………………………………………………………………                                  
(miejscowość, data)                                                                        (czytelny podpis  /numer telefonu kontaktowego)                                                
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                                                                                Załącznik nr 5 
                                                                                  do regulaminu ogólnopolskiego konkursu literackiego  

                                                                                 na małą formę poetycką - haiku 
                                                                          „17 sylab o wolności” 

  

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w ogólnopolskim konkursie literackim 
na małą formę poetycką - haiku  „17 sylab o wolności” 

Wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka..……………………………………………………………………………………... w  ogólnopolskim 

konkursie literackim na małą formę poetycką - haiku „17 sylab o wolności” zorganizowanym  przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, ul. J. Piłsudskiego 12.    

 ……………………………………………………………..                         …………………………………………………………………………………                                  
(miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka                                                                                                                                     
                                                                                                                  /numer telefonu kontaktowego)      
                                                                            

                                                                                                                                                                

                                        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych                         
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka przekazanych Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Radomiu, ul. J. Piłsudskiego 12, w związku z udziałem mojego dziecka w  ogólnopolskim 

konkursie literackim na małą formę poetycką - haiku „17 sylab o wolności” dla potrzeb organizacji konkursu, jego 
przeprowadzenia i udokumentowania w  publikacjach, w mediach, na stronie internetowej www.mbpradom.pl; i na 
portalach społecznościowych.                                                                                              

……………………………………………………………                              …………………………………………………………………………………                                        
(miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis Rodzica /Opiekuna prawnego dziecka    
                                                                                                               /numer telefonu kontaktowego)               
                                                             

                                                     Zgoda na publikację wizerunku                                                                             

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu zdjęć lub 
filmów zawierających wizerunek mojego dziecka , zarejestrowany podczas ogólnopolskiego konkursu literackiego na 

małą formę poetycką - haiku „17 sylab o wolności”,  zorganizowanego  przez Miejską  Bibliotekę Publiczną  w 
Radomiu, ul. J. Piłsudskiego 12 oraz na umieszczenie i publikacje w/w zdjęć  lub filmów  w kronikach, w mediach, na 
stronie internetowej  www.mbpradom.pl i  na portalach społecznościowych w  celu dokumentacji działalności MBP.                                                                                                                                        

……………………………………………………………..                         …………………………………………………………………………………                                  
(miejscowość, data)                                                                 (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka                                                                                                                                     
                                                                                                                 /numer telefonu kontaktowego)                                              
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