
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAGRODĘ NORWIDOWSKĄ 
w ramach Norwid Festiwal 2021 

 
I. Postanowienia Ogólne 

1. Konkurs na Nagrodę Norwidowską (dalej: „Nagroda”) odbywa się w związku 
z obchodami 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida oraz ustanowionym przez 
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Norwida, w ramach projektu „Norwid 
Festiwal 2021”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki przyznawania Nagrody. 
3. Nagroda przyznawana jest przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 

Kraków (dalej: „Organizator”). 
4. Celem przyznania Nagrody jest wsparcie, docenienie i promowanie współczesnych 

twórców, którzy na wzór Norwida prócz działalności literackiej tworzą także w innych 
obszarach w zakresie m.in. sztuk wizualnych, teatru, tłumaczenia, publicystyki, 
filozofii. Nagroda ma umożliwić dalszy rozwój twórców i zapobiegać ich trudnej sytuacji 
materialnej. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

 
II. Uczestnicy i Jury 

1. W naborze może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (dalej: „Uczestnik”). 

2. Z udziału w naborze zgłoszeń do Nagrody wykluczeni są członkowie Jury, o których 
mowa w pkt. II.3., a także pracownicy Organizatora. 

3. W celu merytorycznej oceny zgłoszeń, Organizator powoła Jury Nagrody (dalej: „Jury”) 
składające się z pięciu ekspertów (w tym minimum jednego specjalisty z dziedziny 
literatury i dwóch przedstawicieli Organizatora). 

 
III. Nabór zgłoszeń 

1. Nabór zgłoszeń do Nagrody trwa od 15 września 2021 r. do 31 października 2021 r. do 
godziny 20:00 (dalej: „Okres Trwania Naboru”). 

2. Aby wziąć udział w naborze zgłoszeń do Nagrody należy w Okresie Trwania Naboru 
przesłać wypełniony i podpisany skan Formularza zgłoszeniowego (dalej: Formularz 
zgłoszeniowy), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny na 
stronie www.okn.edu.pl) wraz ze swoim portfolio (plik PDF, maksymalna liczba stron: 
10, maksymalna wielkość: 15 MB) na adres nhlab@okn.edu.pl. 

3. Portfolio Uczestnika powinno zawierać prezentację autorskich prac, w tym minimum 
jednej pracy z dziedziny literatury. 

4. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 
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IV. Zasady przyznawania i wydania Nagrody 
1. Przesłane przez Uczestników zgłoszenia podlegają najpierw weryfikacji formalnej, 

której dokonuje Organizator. Do oceny merytorycznej nie będą przekazywane 
zgłoszenia: 

a) Niezgodne z niniejszym Regulaminem, 
b) Zawierające nie w pełni uzupełniony Formularz zgłoszeniowy, 
c) Niezawierające portfolio lub zawierające portfolio niespełniające wytycznych 

określonych w niniejszym Regulaminie, 
d) Twórców nie prowadzących aktywnej działalności twórczej w ciągu ostatnich 

trzech lat (2019-2021). 
2. Jury dokonuje oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń do Nagrody według 

następujących kryteriów: 
a) Oryginalność i wartość artystyczna dorobku (0-30 pkt.), 
b) Twórcze połączenie działalności literackiej z innymi obszarami (0-30 pkt.), 
c) Odniesienie do aktualnych kontekstów społeczno-kulturowych (0-20 pkt.), 
d) Przejrzystość i poprawność językowa opisów w Formularzu zgłoszeniowym oraz 

portfolio (0-10 pkt.), 
e) Dokumentowanie i upowszechnianie dorobku (0-10 pkt.). 

3. Jury wyłoni laureatów Nagrody, przyznając Nagrody: główną (10 000 zł brutto) i dwa 
wyróżnienia (po 2 000 zł brutto), które zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze 
publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje odwołanie od niego. 
5. Ogłoszenie laureatów Nagrody odbędzie się podczas uroczystej gali w ramach Norwid 

Festiwal 2021 dnia 27 listopada 2021 r., która będzie rejestrowana fotograficznie i 
audiowizualnie, a następnie zrealizowane materiały dokumentacyjne (zawierające 
utrwalony wizerunek nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników) będą 
rozpowszechniane w  celu informacji i promocji Nagrody oraz działalności statutowej 
Organizatora. 

6. Laureaci zobowiązani są w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia laureatów Nagrody 
dostarczyć Organizatorowi dwa egzemplarze podpisanego protokołu przekazania 
Nagrody, zawierające niezbędne dane do wypłaty Nagrody. Podanie nieprawdziwych 
lub niekompletnych danych uniemożliwi wypłatę laureatowi Nagrody. 

7. Nagrody wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
laureata. 

8. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania fragmentów prac 

laureatów Nagrody oraz informacji o laureatach Nagrody (w tym publikacji imion 
i nazwisk, biogramów i zdjęć laureatów Nagrody w czasopismach, materiałach 
informacyjnych oraz promocyjnych publikowanych przez Organizatora oraz 
umieszczanych na stronach internetowych). 

 
V. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik przesyłając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że: 

a) posiada pełnię majątkowych praw autorskich do prac zawartych w przesłanym 

portfolio, jak również, że wszelkie w nim udostępnione treści, w tym dzieła, 



 

zdjęcia i dane osobowe są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw 

autorskich i osobistych, 

b) został poinformowany o tym, że zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

informacje o przyznaniu Nagrody poprzez podanie imion i nazwisk laureatów 

Nagrody i ich wizerunków mogą zostać opublikowane w materiałach 

informacyjnych publikowanych przez Organizatora drogą elektroniczną lub w 

formie drukowanej, w mediach i na stronach internetowych (w tym na stronie 

internetowej Organizatora). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu przepisów 

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) (dalej: RODO), jest 

Ośrodek Kultury im C. K. Norwida w Krakowie z siedzibą na os. Górali 5, 31-959 Kraków. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji 

Konkursu na Nagrodę Norwidowską. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a RODO); w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO). 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania przez 

Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu 

przedawnienia roszczeń. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 
 

1.  DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI KONKURSU: 

Imię i nazwisko: 
 

 

Data i miejsce urodzenia: 
 

 

Adres korespondencyjny  
(ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość, kraj): 

 

adres e-mail: 
 

 

nr telefonu: 
 

 

2. KRÓTKA BIOGRAFIA UCZESTNI_KA/CZKI (max. 3600 znaków): 

  
 
 
 
 
 

3.  OPIS DZIAŁALNOŚCI LITERACKIEJ UCZESTNI_KA/CZKI (max. 3600 znaków): 

 
 
 
 
 
 

4. OPIS DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ UCZESTNI_KA/CZKI INNEJ NIŻ LITERACKA (max. 3600 
znaków): 

 
 
 
 
 
 

5. W JAKI SPOSÓB DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA UCZESTNIK_A/CZKI ODNOSI SIĘ DO 
AKTUALNYCH KONTEKSTÓW SPOŁECZNO-KULTUROWYCH (max. 3600 znaków): 

 
 
 
 
 
 



 

6. W JAKI SPOSÓB DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA UCZESTNI_KA/CZKI JEST DOKUMENTOWANA 
I UPOWSZECHNIANA (max. 3600 znaków): 

 
 
 
 
 
 

Zgoda Uczestni_ka/czki 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych 
w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu na 
Nagrodę Norwidowską, organizowanego przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. 
 

 
 
……………………………………………………………                                    ….…………………………………………………….. 
                    miejsce i data                                                            czytelny podpis Uczestni_ka/czki 

 


