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Trzydnik Duży 

 
 
 
 
 

ORGANIZATORZY 
 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
 
 
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 
Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja Poezja” adresowane są do osób piszących wiersze. Celem „Stacji Poezja” 
jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, popularyzacja sztuki pięknego i mądrego mówienia, 
promocja i konfrontacja on-line twórczości autorów wierszy.  
 
 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 
22. Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja Poezja on-line” odbędą się w dniach 01 - 31 maja 2021 r. i będą 
miały formę i promocję on-line.  
 
Uczestnik „Stacji Poezja on-line” prezentuje dwa wiersze o dowolnej tematyce napisane przez siebie, których nie 
prezentował w poprzednich latach w Trzydniku Dużym. 
 
Warunkiem udziału jest: 
  

1) Zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku smartfonem zgodnie ze zgłoszonym 
repertuarem. Rejestracja powinna być wykonana telefonem komórkowym w pozycji pionowej, z 
odległości 2 - 3 metrów - powinna być ujęta cała postać autora wierszy.  

 
2) Opublikowanie w dniach 01 - 21 maja 2021 r. nagrania jako komentarz pod wydarzeniem „Stacja 

Poezja on-line” na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym z jednoczesnym 
przesłaniem drogą elektroniczną na adres goktrzydnik@o2.pl w postaci skanu lub zdjęcia - karty 
uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
 

 

mailto:goktrzydnik@o2.pl


PODSUMOWANIE I NAGRODY 
 
Podsumowanie „Stacji Poezja” odbędzie się 31 maja 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku 
Dużym.  
 
W przypadku rozwijającej się sytuacji epidemicznej nagrody - upominki, ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, zostaną wysłane na wskazany w karcie 
uczestnictwa adres. 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów w mediach bez 
dodatkowej zgody autorów. 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia lub całkowitego jego odwołania. 
 
Informacji na temat Stacji Poezja udzielają: Anna Ewa Sobota - Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, tel. 

15 873 18 26 oraz Andrzej Gotner - Wydział Promocji, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, tel. 81 826 17 92. 
 
 

 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: 
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do korespondencji: 
Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji 22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja 
Poezja on-line”(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie 
i celu określonym  w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą). 

7. Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w spotkaniu. 
9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika spotkań nie podlega 

uczestnik przeglądu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.    
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” 

 
 
 

K A R T A  U C Z E S T N I C T W A  
22. POWIATOWE SPOTKANIA POETÓW  

„STACJA POEZJA ON-LINE” 
 

01 - 31 maja 2021 roku 
Trzydnik Duży 

 
 
 

1. Imię i nazwisko* 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
2. Wiek*  

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
3. Adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika* 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
4. Imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna*  

(w przypadku dzieci i młodzieży) 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
5. Tytuły utworów (w załączeniu nagranie audio-video)* 

 
1) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
2) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

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

                                                                     data, czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna  
 

 
 
 
 
 
 
*Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując 
się na wzięcie udziału w 22. Powiatowych Spotkaniach Poetów „Stacja Poezja on-line” - wypełnieniu wskazanego 
w pkt. 1 - 4 zakresu danych osobowych - dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych i danych osobowych mojego dziecka na potrzeby wydarzenia oraz oświadczam, że zapoznałam/-em 
się z Regulaminem 22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line”. 
 
 
 
 

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

                                                                     data, czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna  
 

    
 



 
Załącznik nr 1 do Karty uczestnictwa  

22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 (dotyczy osób NIEPEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka (imię i nazwisko dziecka): ……………………....…………………………………………………..….….….. na potrzeby 22. Powiatowych 

Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

 udostępnienia informacji o wydarzeniu; 

 na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych organizatora w 

związku z udziałem w wydarzeniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem 22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” 

(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

 

 

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

                                                                         data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Załącznik nr 1 do Karty uczestnictwa  
22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” 

 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 (dotyczy osób PEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 

potrzeby 22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku 

Dużym): 

 udostępnienia informacji o wydarzeniu; 

 na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora w związku z 

udziałem w wydarzeniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem 22. Powiatowych Spotkań Poetów „Stacja Poezja on-line” 

(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 
 

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

data i czytelny podpis uczestnika wydarzenia 


