
 
REGULAMIN 

konkursu „Nagroda „Reflektor”. Konkurs na debiutancki tom poetycki” 
organizowanego przez 

 
Muzeum Narodowe w Lublinie - Muzeum Literackie 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1) Konkurs „Nagroda Reflektor. Konkurs na debiutancki tom poetycki”, zwany 

dalej „Konkursem”, skierowany jest do osób przed książkowym debiutem 
poetyckim. 

2) Organizatorem Konkursu jest Muzeum Narodowe w Lublinie, zwane dalej 
„Organizatorem”. 

3) Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta Lublin. 
 

§ 2 
Cele Konkursu 

1. Popularyzacja postaw twórczych wśród młodzieży i dorosłych. 
2. Umożliwienie debiutu poetyckiego osobom zainteresowanym twórczością 

poetycką. 
3. Aktywizacja młodzieży. 
 

§ 3 
Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba do 30. roku życia (w momencie 
wysłania zgłoszenia), która prześle pracę konkursową zgodną z wymaganiami 
opisanymi w niniejszym Regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową. 
 

§ 4 
Praca konkursowa 

1. Praca konkursowa powinna zawierać: 
a. wydruk zestawu wierszy (co najmniej 20, nie więcej niż 40) w formacie A4, opatrzony 
godłem i tytułem. 
b. w osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem identycznym do tego, jakim 
oznaczony został zestaw wierszy – wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
c. oświadczenie Uczestników lub ich opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 
d. Zestaw można także przesłać w edytowalnym formacie pliku tekstowego drogą 
mailową na adres czechowicz@mnwl.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Nagroda 
Reflektora 2023”. Wiadomość powinna zawierać godło, wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszenia (w formie skanu), o której mowa w punkcie b oraz wypełnione i podpisane 
oświadczenie  (w formie skanu), o którym mowa w punkcie c. 
 
.  
2. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane w konkursie. 
Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 



3. Pracę należy nadesłać w terminie do 30 kwietnia 2023 roku na adres: Muzeum 
Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-112 Lublin. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu 
decyduje data stempla pocztowego. 
 
 
 

§  5 
Nagrody 

1. Decyzję o przyznaniu nagrody głównej podejmie Jury konkursowe. Jury może 
również przyznać wyróżnienia. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 czerwca 2023 r. Informacja o wynikach 
zostanie opublikowana na stronach internetowych Muzeum Narodowego w 
Lublinie oraz Muzeum Józefa Czechowicza. 

3. Nagrodą jest wydanie zgłoszonego do konkursu tomu wierszy. Zostanie on 
zredagowany przy udziale Jury oraz opublikowany przez Muzeum Narodowe 
w Lublinie do końca 2023 roku oraz przedstawiony podczas spotkania 
promocyjnego, które odbędzie się w siedzibie organizatora.  

4. Organizator z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną 
licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonej pracy. 

 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1) Przesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.  
2) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie z 

przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związanych z zakazami lub 
ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii – Covid 19. 

3) Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację ich 
wizerunków przez Organizatora Konkursu (w rozumieniu Ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 
 
 
 
Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 0 ochronie danych) 
informuje się że: 
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Lublinie, ul Zamkowa 
9, 20-117 Lublin, wyznaczony został również Inspektor ochrony danych osobowych z 
którym można kontaktować się pod adresem iod@mnwl.pl lub pod adresem siedziby 
Administratora. Dane gromadzone są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji 
Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie 
będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą 
również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie 
będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy 



przepisów prawa, współpracujących z Administratorem w oparciu o zawarte umowy 
oraz objętych zgodą osoby składającej oświadczenie. Zgłaszający udział w Konkursie, 
w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych. W przypadku skorzystania z 
tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie, natomiast odwołanie zgody nie 
będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 
Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również 
prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
Kontakt: 
Aleksander Wójtowicz a.wojtowicz@mnwl.pl  
Sekretarz Konkursu  
Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie 
ul. Złota 3, 20-112 Lublin 
81 532 30 90 
 


