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Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ogłasza 

KONKURS POETYCKI 

„W krainie Eola. Powiew, podmuch, poryw – od ruchu 

powietrza do ruchu myśli. Wiatr w młodej poezji” 

Żywioł powietrza przybiera odczuwalną, niemal namacalną formę w postaci wiatru, 

który w sztuce i literaturze zyskał bogatą symbolikę. Zagościł on też na stałe w naszym 

języku w postaci licznych związków frazeologicznych. Organizatorzy konkursu 

„W krainie Eola. Powiew, podmuch, poryw – od ruchu powietrza do ruchu myśli. Wiatr 

w młodej poezji” pragną zachęcić młodych poetów, by w swoich pracach skoncentrowali 

się na motywie wiatru będącego źródłem ruchu, wolności, odrodzenia. Wiatr może być 

inspiracją dla wyrażenia emocji, określenia relacji międzyludzkich, sygnałem zmian, 

które nieustannie dzieją się w nas i wokół nas. Jest więc to temat niezwykle plastyczny, 

dający możliwość wielorakiej interpretacji i reinterpretacji. Celem konkursu jest 

prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów oraz wyłonienie spośród laureatów 

młodych talentów literackich, które w mitologicznej krainie boga wiatrów Eola znajdą 

natchnienie do swojej pracy. Przygotowując niniejszy konkurs, Organizatorzy pragną 

stworzyć przyjazne miejsce dla prezentowania swojej twórczości wszystkim 

zainteresowanym tworzeniem poezji oraz młodym poetom, którzy czekają na swój 

debiut. 

 

Regulamin konkursu poetyckiego „W krainie Eola. Powiew, 

podmuch, poryw – od ruchu powietrza do ruchu myśli. 

Wiatr w młodej poezji” 

1. Organizatorem konkursu poetyckiego „W krainie Eola. Powiew, podmuch, poryw – 

od ruchu powietrza do ruchu myśli. Wiatr w młodej poezji” jest Instytut Polonistyki 

i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Prace konkursowe powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres sekretarza 

konkursy: kgielarek@ur.edu.pl.  

3. Rozwiązanie konkursu nastąpi 27 października 2022, a wyniki zostaną ogłoszone na 

stronie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa oraz podczas „Dnia Otwartego 

Kolegium Nauk Humanistycznych”.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 14.10.2022 

5. Zasady uczestnictwa: 

a. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

mailto:kgielarek@ur.edu.pl


 

2 
 

b. Każdy Uczestnik konkursu powinien przesłać jedną pracę konkursową 

w postaci wiersza, wcześniej nieogłoszoną drukiem ani niepublikowaną na 

stronach internetowych, zapisaną w formacie pdf. 

c. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie prace własnego autorstwa.  

d. Przesłanie pracy jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i akceptacją 

Regulaminu.  

e. Uczestnik do pracy konkursowej powinien załączyć podpisane przez siebie 

(w przypadku osób pełnoletnich) lub przez swojego opiekuna prawnego 

(w przypadku uczestników niepełnoletnich) dokumenty będące załącznikami 

do niniejszego regulaminu. 

f. Udział w konkursie poetyckim jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają 

kosztów podróży ani kosztów noclegu podczas uroczystości wręczenia nagród. 

6. Każda z prac powinna zawierać dane uczestnika oraz jego afiliację (imię i nazwisko 

uczestnika, nazwę i adres szkoły, do której uczestnik uczęszcza, dane nauczyciela 

sprawującego opiekę nad uczestnikiem, dane do kontaktu w postaci adresu 

elektronicznego do korespondencji), tytuł, tekst właściwy. 

7. Uczestnik przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę 

na ich przetwarzanie przez Uniwersytet Rzeszowski w celu dokumentacji 

i rozliczenia przeglądu (zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016).  

8. Każdy z uczestników przeglądu wyraża zgodę na zarejestrowanie w czasie konkursu, 

utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach 

wydawanych przez Organizatora. 

9. W skład jury konkursu wchodzą pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przedstawiciele studenckich kół naukowych 

działających przy Instytucie.  Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności 

podczas oceny wystąpień. 

10. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.  
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Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy 

Tytuł pracy/utworu poetyckiego 
 
 
 
 

Imię i nazwisko autora 
 
 
 
 

Nazwa i adres szkoły 
 
 
 
 

Dane kontaktowe Uczestnika (telefon, adres e-mail) 
 
 
 
 

Podpis autora pracy 
 
 
 

 

  



 

4 
 

Załącznik 2. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Uniwersytet Rzeszowski informuje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez Rektora z siedzibą: Aleja Rejtana 16c, 35-959 

Rzeszów. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ur.edu.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

w celu organizacji konkursu „W krainie Eola. Powiew, podmuch, poryw – od ruchu powietrza 

do ruchu myśli. Wiatr w młodej poezji”. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Dane nie będą udostępnianie 

podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy 

dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty). Dane 

przechowywane będą przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia konkursu. Posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma 

Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych.  

  

Rozumiem i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej  

 

……………………………………………………….   ….………………………………………………..  

(Miejscowość, data)           (Podpis)  
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Załącznik 3. Oświadczenia dodatkowe  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

osobowych – RODO)) w związku z udziałem w konkursie poetyckim „W krainie Eola. Powiew, 

podmuch, poryw – od ruchu powietrza do ruchu myśli. Wiatr w młodej poezji” organizowanym 

przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa.  

  

……………………………………………………….   ….………………………………………………..  

(Miejscowość, data)           (Podpis)  

 

  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu.  

  

……………………………………………………….   ….………………………………………………..  

(Miejscowość, data)           (Podpis)  

  

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie 

przy al. Rejtana 16 C, na potrzeby konkursu poetyckiego „W krainie Eola. Powiew, podmuch, 

poryw – od ruchu powietrza do ruchu myśli. Wiatr w młodej poezji”.  

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjnych.   

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji 

dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  

  

……………………………………………………….   ….………………………………………………..  

(Miejscowość, data)           (Podpis)  

 


