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REGULAMIN
9. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych
„Słowa, dobrze, że jesteście”
Organizator: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Partner: Medycyna Praktyczna

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca ważne orzeczenie
o niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci I, II i III miejsca z poprzednich edycji.
Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA: „Osoby z niepełnosprawnością intelektualną”. Do kategorii osób
z niepełnosprawnością intelektualną zaliczają się osoby ze stwierdzoną obniżoną
sprawnością intelektualną (według klasyﬁkacji ICD-10 – upośledzenie umysłowe).
II KATEGORIA: „Osoby z pozostałymi niepełnosprawności”. Do kategorii osób z pozostałymi
niepełnosprawnościami zaliczają się:
– osoby z niepełnosprawnością ﬁzyczną
– osoby z niepełnosprawnością motoryczną (z uszkodzeniem narządu ruchu)
– osoby z przewlekłymi chorobami wewnętrznymi
– osoby z niepełnosprawnością sensoryczną
– osoby niewidome i słabowidzące
– osoby niesłyszące i słabosłyszące.
– osoby dotknięte chorobami psychicznymi bez stwierdzonej niepełnosprawności
intelektualnej.
4. Pracą konkursową są wiersze – 5 utworów w języku polskim (utwór nie może przekraczać dwóch
stron standardowego maszynopisu).
5. W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, uczestnikowi w momencie
rejestracji przypisany zostaje unikalny kod, którym oznaczone są jego utwory.
Prosimy nie podpisywać arkuszy z utworami nazwiskiem ani pseudonimem artystycznym.
6. Prace konkursowe, zgodnie z podpisanym oświadczeniem, muszą stanowić oryginalną twórczość
osoby zgłaszającej się do konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
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uczestnika nieprawdziwych lub niewłaściwych informacji w oświadczeniu w szczególności odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie przysługujących im praw autorskich.
7. Komplet dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w konkursie stanowią:
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej
www.mimowszystko.org)
– prace konkursowe (czytelny wydruk lub plik w formatach: txt, doc, odt, pdf) krój czcionki:
Times New Roman, rozmiar: 12 pkt.)
– kopia orzeczenia o niepełnosprawności
– oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika 9. Ogólnopolskiego Konkursu
Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”, podpisane własnoręcznie
lub przez opiekuna prawnego.
8. Komplet dokumentów, wymienionych w punkcie 7., należy przesłać w terminie do
22 marca 2019 roku:
a) pocztą elektroniczną na adres: poezja@mimowszystko.org, w temacie wiadomości należy
wpisać: nazwisko i imię autora oraz dopisek „Konkurs poezji” (dokumenty należy wypełnić,
podpisać, zeskanować i dołączyć w formie załącznika w formacie pdf).
b) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, z dopiskiem „Konkurs poezji”.
9. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będzie rozpatrywane.
10. O prawidłowym terminie nadesłania prac wraz z dokumentami zgłoszeniowymi decyduje:
a) w przypadku wersji drukowanej – data stempla pocztowego
b) w przypadku wersji elektronicznej – data i godzina wysłania zgłoszenia na adres e-mailowy.
11. Zwycięzcy obydwu kategorii zostaną wyłonieni podczas posiedzenia jury, które odbędzie się
w siedzibie Organizatora w terminie dogodnym dla wszystkich jurorów. Laureaci I, II i III miejsca
w poszczególnych kategoriach otrzymają listem poleconym zaproszenie na ﬁnał. Ogłoszenie
wyników nastąpi po posiedzeniu jury, nie później niż do 27 kwietnia 2019 roku. Zawiadomienie
o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej www.mimowszystko.org. Uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu z cyklu „Zaczarowane Radio Kraków” w 2019 r.
O dokładnym terminie wręczenia nagród i wszelkich szczegółach wydarzenia laureaci zostaną
poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
12. Zwycięzcom I, II i III miejsca w obydwu kategoriach organizator zapewnia zwrot kosztów podróży
z miejsca zamieszkania do Krakowa i w drodze powrotnej, pobyt w hotelu w Krakowie w dniu
uroczystego wręczenia nagród, transport z hotelu do siedziby Radia Kraków oraz, w razie
potrzeby, opiekę wolontariuszy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
W przypadku osób niepełnoletnich i takich, które wymagają opieki, koszty podróży oraz pobyt
w hotelu zwracane są również jednemu opiekunowi.
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Fundacja zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży:
– komunikacją publiczną do kwoty biletów kolejowych II klasy lub PKS i przewoźników
prywatnych (podstawą zwrotu są bilety);
– samochodem prywatnym, w przypadku braku możliwości skorzystania z komunikacji
publicznej (podstawą zwrotu kosztów podróży samochodem jest faktura VAT za paliwo
wystawiona na nazwisko osoby pokrywającej koszty transportu).
13. Po wyłonieniu zwycięzców konkursu organizator przewiduje wręczenie laureatom
I, II i III miejsca równorzędnych nagród w obydwu kategoriach w wysokości: 5000 (I miejsce),
3000 (II miejsce) i 2000 (III miejsce) złotych brutto. Podatek od nagród pokrywa laureat.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów prac ﬁnalistów do promocji
konkursu.
15. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) twoje dane osobowe będą
przetwarzane przez nas w celu rejestracji i obsługi udziału w konkursie.
Informujemy, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198.
– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mimowszystko.org,
tel.: 12 312 51 00
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do momentu do czasu zakończenia
konkursu, a następnie będą przechowywane u nas przez okres 5 lat, po czym mogą
ulec zniszczeniu
– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
16. Dane osobowe są gromadzone na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych
w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Administratorem danych
jest Organizator, który będzie przetwarzać dane w ramach niniejszego projektu, w tym promocji
wydarzenia (m.in. w publikacjach prasowych).
17. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia uczestnika/opiekuna prawnego, który każdy
uczestnik zobowiązany jest podpisać przed przystąpieniem do konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
www.mimowszystko.org. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na
stronie internetowej www.mimowszystko.org. Zmiany regulaminu nie mogą rodzić skutków
ﬁnansowych dla uczestników konkursu.
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19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawdziwych lub
niewłaściwych danych osobowych.
20. W przypadku zmiany danych, podanych przy zgłoszeniu udziału w konkursie, uczestnik jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
21. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją
niniejszego regulaminu.
22. Kwestie sporne, nieujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzygać będzie Organizator.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i wideo do celów promocyjnych
i archiwalnych, a tym samym Uczestnik wyraża zgodę na szerokie wykorzystywanie przez
Organizatora tych nagrań, zawierających wizerunek oraz prace uczestnika konkursu, do celów
promocyjnych i archiwalnych.
24. Dodatkowych informacji na temat konkursu „Słowa, dobrze, że jesteście” udziela
Magdalena Grzesiak
e-mail: magdalenagrzesiak@mimowszystko.org
tel.: 12 31 25 112, 604 202 915.
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