
  Regulamin drugiej edycji konkursu poetyckiego o tematyce astronomicznej   

„Astronomiczna liryka" 

  

§ 1. 

                Organizatorem drugiej edycji konkursu poetyckiego „Astronomiczna liryka”  na  wiersz 

o tematyce astronomicznej,  zwanego  dalej  Konkursem, jest Młodzieżowe Obserwatorium 

Astronomiczne w Niepołomicach, zwane dalej Organizatorem. 

 

§ 2. 

1. Celem Konkursu jest napisanie wiersza o tematyce astronomicznej w języku polskim.   

2. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Katarzyna Kołodziej (e-mail: 

katarzyna@moa.edu.pl). 

 

§ 3. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dzieci od 10 lat, młodzież, dorośli          

i seniorzy z terenu Polski. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

 1) Akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie; 

 2) Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa                      

 w niniejszym Regulaminie; 

 3) Dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionego formularza 

 zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 § 4. 

1. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 15 marca 2022r. 

2. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jeden wiersz składający się przynajmniej        

z  ośmiu wersów. Nie może on jednak przekroczyć pięćdziesięciu wersów. 

3. Uczestnicy konkursu piszą wiersz na dowolnie wybrany przez siebie temat z zakresu szeroko 

rozumianej astronomii. Może to być wiersz o zjawisku astronomicznym, opis ciała niebieskiego itp.  

Cenione będą prace z wykorzystaniem specjalistycznego języka astronomicznego oraz z zgodne      

z wiedzą naukową. 

4. Do Konkursu nie można zgłaszać prac prezentowanych wcześniej na konkursach. 

5. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i nie mogą 

być pracą zbiorową. 

6. Prace konkursowe oraz podpisany formularz zgłoszeniowy muszą być przesłane w postaci pliku 

PDF pod wskazany e-mail:  katarzyna@moa.edu.pl  do dnia 15 marca 2022r. 

7. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje 

odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora. 

 

§ 5. 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu jawnym przez Jury składające się            

z nauczycieli pracujących w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. 

Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną i merytoryczną zgłoszonych 

prac. 

 

§ 6. 

1. Przyznana zostanie jedna nagroda główna w czterech kategoriach wiekowych (10+, 15+, 

25+, 65+).  Nagrodami w konkursie są dyplomy i książki. 
2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych 

prac nie spełni oczekiwań Organizatora. 
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§ 7. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 30 marca 2022r. na stronie internetowej 

www.moa.edu.pl,  a Zwycięzca Konkursu zostanie dodatkowo powiadomiony o rozstrzygnięciu 

Konkursu drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podania do publicznej wiadomości 

informacji o Zwycięzcy Konkursu oraz umieszczenia zwycięskich prac w prasie, na stronie MOA     

i do celów promocyjnych Organizatora. 

§ 8. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy, tym 

samym prawa autorskie nadesłanych prac nie przechodzą na Organizatora. 

 

 

 

         Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu i opiekunów jest Dyrektor 

Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w 

Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Mikołaja Kopernika 2, tel./505 945 309, mail: 

moa@moa.edu.pl . 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowym Obserwatorium  Astronomicznym 

im. Kazimierza Kordylewskiego możliwy jest pod numerem tel. nr. 607 643 004 lub adresem email 

(adres email): iod@pq.net.pl . 

3) Dane osobowe uczestników Konkursu i opiekunów będą przetwarzane w celu organizacji       

Konkursu „Astronomiczna liryka”. Podstawą do przetwarzania powyższych danych osobowych jest 

udzielona przez Uczestnika konkursu/prawnego opiekuna zgoda na ich  przetwarzanie oraz Ustawa 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w celu 

realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.                   

4) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres wynikający z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt jednostki dla Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. K. 

Kordylewskiego w Niepołomicach. 

5) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

swoich/dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO; 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

 

Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

 
 

 

Załącznik  do Regulaminu drugiej edycji konkursu 

poetyckiego o tematyce astronomicznej   

„Astronomiczna liryka"    
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Formularz zgłoszeniowy do drugiej edycji konkursu poetyckiego o tematyce 

astronomicznej  „Astronomiczna liryka" 

 

 

Zgłaszam swój udział w drugiej edycji konkursu poetyckiego o tematyce 

astronomicznej „Astronomiczna liryka": 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………..……….. 

 

Adres: ……………………………………..…………………………………..………. 

 

Tel.: ……………………………………………………….…………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………….……..………………. 

 

Przedział wiekowy*: 

 a)  lat 10+ 

 b)  lat 15+ 

 c)  lat 25+ 

 d)  lat 65+ 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu poetyckiego o tematyce 

astronomicznej i akceptuję jego postanowienia. 

2. Potwierdzam, że praca zgłoszona do Konkursu nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich 

oraz że posiadam do niej pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich.   

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej przeze mnie 

pracy literackiej zgodnie z Regulaminem.   

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. 1781 tj. z dnia 2019.09.19).   

5. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjna dla uczestników Konkursu, rodziców, słuchaczy.  

 

*zaznacz jeden właściwy przedział 

   

  

 

 

…………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data i podpis uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna uczestnika) 


