
V Festiwal im. Janiny Garści 

REGULAMIN 
KONKURSU POETYCKIEGO 
„TAK PISZĘ O MUZYCE”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kul-
tury „Amadeusz” w Stalowej Woli, współorganizato-
rem – Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza 
w Stalowej Woli.

Janina Garścia (1920–2004) wybitny pedagog i kompozytor. 
W jej dorobku twórczym najliczniej reprezentowane są utwo-
ry fortepianowe, a także muzyka kameralna przeznaczona dla 
dzieci i młodzieży. Szczególnie specjalizowała się w twórczo-
ści dla najmłodszych. Jej utwory są w programach nauczania 
w szkołach muzycznych. Za pracę pedagogiczną i twórczość 
kompozytorską otrzymała wiele nagród i odznaczeń. 

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII szkół pod-
stawowych. 

Celem konkursu jest:
• ujawnienie i rozbudzanie talentów literackich dzieci i mło-

dzieży;
• kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości arty-

stycznej młodego pokolenia;
• rozbudzenie zainteresowania muzyką, a zwłaszcza utwo-

rami Janiny Garści, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Pa-
derewskiego, Henryka Wieniawskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych
• A – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
• B – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Uczestnik konkursu wysyła zestaw składający się z dwóch 
wierszy o tematyce muzycznej, bądź o innej tematyce, ale in-
spirowanych muzyką polskich kompozytorów: Janiny Garści, 
Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego lub Henry-
ka Wieniawskiego (w tym przypadku należy podać autora i ty-
tuł utworu muzycznego stanowiącego inspirację do wiersza). 

 Jury oceniać będzie tylko te utwory, które nie zostały nagro-
dzone czy wyróżnione w innych konkursach i nie były publiko-
wane w prasie, wydawnictwach książkowych ani w Internecie.

Prace muszą być w całości samodzielne (obowiązuje usta-
wa o prawach autorskich (Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24 poz. 
83 art. 115 z późn. zm.). Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu 
łamania praw autorskich.

Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody główne 
i wyróżnienia. Będą to nagrody rzeczowe, publikacja nagro-
dzonych i wyróżnionych tekstów w biuletynie festiwalowym 
oraz odczytanie ich podczas podsumowania konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1.  Każdy uczestnik w terminie do 31.03.2021 r. przesyła 
dwa wiersze w czterech egzemplarzach (wydrukach) 
opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem) 
drogą pocztową na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza 
37-450 Stalowa Wola
ul. ks. J. Popiełuszki 10
z dopiskiem „Tak piszę o muzyce”

2.  Na kopercie należy podać godło uczestnika i katego-
rię (A, B). Jury ocenia utwory anonimowe. (Organizator 
prosi o używanie godła słownego, a nie gra� cznego). 
Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć 
oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym 
godłem, zawierającą: 

a.  dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres 
szkoły, telefon kontaktowy lub adres e-mail 

b.  podpisane oświadczenie (stanowiące załącznik do 
niniejszego regulaminu) o wyrażeniu zgody na wyko-
rzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby 
promocji konkursu.

3. Utwory na wszystkich egzemplarzach (wydrukach) mu-
szą być opatrzone godłem identycznym jak to na koper-
cie, w której zostaną przesłane (nie wolno ujawniać na 
kopercie ani przy tekstach właściwych imion i nazwisk).

4.  Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

5.  Podsumowanie konkursu odbędzie się w trakcie trwania 
V Festiwalu im. Janiny Garści w Stalowej Woli (czerwiec 
2021). Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym ter-
minie ogłoszenia wyników i podsumowaniu konkursu.

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłosze-
nia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej przez Uczestników. 
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów 
trzecich. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres 
ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostę-
pu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, a także cofnięcia zgody oraz do ich przenoszenia. Osoba, 
której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego. Dane osobowe Uczestników nie podlegają pro� lowaniu. 
Dane osobowe Uczestników podchodzą bezpośrednio od Uczestników. 
W Fundacji Wspierania Kultury „Amadeusz” nie został wyznaczony inspek-
tor ochrony danych osobowych, adres e-mail do kontaktu we wszelkich 
sprawach dotyczących danych osobowych to: magdpam@gmail.com


