Lubuski Wawrzyn Literacki
Regulamin konkursu
1. Organizatorami konkursu są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej
Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
(zwane dalej Organizatorami). Do realizacji kolejnych edycji Organizatorzy mogą zaprosić partnerów.
2. Partnerem w organizacji konkursu są: Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Związek
Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Celem konkursu jest promowanie najlepszych książek literackich autorów związanych z województwem
lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania
autora/autorów), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.
4. Konkurs jest organizowany corocznie, informację o jego kolejnej edycji ogłaszają Organizatorzy w lokalnych
mediach oraz na własnych stronach internetowych www.biblioteka.zgora.pl, www.wimbp.gorzow.pl oraz
www.wawrzyny.norwid.net.pl.
5. Zgłoszenia książek wydanych w poprzednim roku i posiadających własny numer ISBN przyjmuje
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9
(II piętro – sekretariat).
6. Warunkiem zgłoszenia jest nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy książki, które później zostaną włączone
do księgozbioru WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (2 egz.) i WiMBP im. Zbigniewa. Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim (1 egz.). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2021 r. Książki
przesłane w mniejszej ilości egzemplarzy nie zostaną dopuszczone do konkursu.
7. Wawrzyn jest przyznawany autorowi lub autorom najlepszej książki literackiej roku w dwóch kategoriach:
poezja oraz proza (w tym eseistyka). Zgłoszona do konkursu publikacja może zawierać wyłącznie
utwór/utwory wcześniej niepublikowane (oryginalne) w wydawnictwach zwartych. Do konkursu nie będą
przyjmowane pozycje zbiorowe (pod redakcją; wyboru dokonał; wybór i opracowanie; zebrał i opracował),
antologie oraz kolejne wydania publikacji z lat wcześniejszych (w tym między innymi tłumaczenia).
8. Zgłoszenie do konkursu może dokonać każda instytucja, organizacja, stowarzyszenie, wydawnictwo lub
osoba fizyczna, jeśli jest to zgodne z wolą autora/autorów bądź najbliższej rodziny w przypadku autorów
nieżyjących (dotyczy tylko dyplomu za całokształt twórczości). Zgłaszający publikację jest odpowiedzialny
za zgodność zgłaszanej pozycji z wymogami regulaminu. Do publikacji należy dołączyć deklarację
przystąpienia do konkursu „Lubuski Wawrzyn Literacki”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
9. Oceny zgłoszonych publikacji literackich dokonują dwie Kapituły (kategoria poezja oraz kategoria proza)
powołane przez Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej
Górze. Organizatorzy udostępniają członkom Kapituły zgłoszone książki.
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10. Kapituły spośród książek spełniających warunki formalne wyłaniają dzieła nominowane (nie więcej niż
3 pozycje w ramach każdej kategorii) oraz przyznają Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii poezja autorowi
lub autorom najlepszej książki poetyckiej oraz Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii proza (w tym
eseistyka) autorowi lub autorom najlepszej książki prozatorskiej lub eseistycznej. Obie Kapituły wspólnie
decydują, kto otrzyma „Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za
Debiut Literacki (Srebrne Sokole Pióro)”. W wyjątkowych sytuacjach Kapituły mogą przyznać
ponadregulaminowe wyróżnienie po wcześniejszym porozumieniu z Organizatorami konkursu.
11. Niezależnie od zakwalifikowanych do konkursu książek, Kapituły mogą przyznać dyplom za całokształt
twórczości autorowi żyjącemu lub pośmiertnie. Zgłoszenie autora do dyplomu za całokształt twórczości musi
zawierać krótkie uzasadnienie wraz z udokumentowanym dorobkiem literackim.
12. Kapituły mogą przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do konkursu.
13. Listę nominowanych książek Organizatorzy konkursu zamieszczą na stronach internetowych
www.biblioteka.zgora.pl, www.wimbp.gorzow.pl oraz www.wawrzyny.norwid.net.pl co najmniej 7 dni przed
uroczystością wręczenia Lubuskich Wawrzynów.
14. Laureaci Wawrzynów otrzymują:
- „Srebrne Pióro” ufundowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim,
- nagrodę pieniężną.
15. W przypadku większej liczby autorów publikacji nagrodzonych Lubuskim Wawrzynem Literackim [zarówno
w kategorii poezja i proza], nagrodzeni otrzymują jedno srebrne pióro, natomiast nagroda finansowa
przyznawana jest w równych częściach wszystkim autorom.
16. Wyróżniony dyplomem za debiut literacki otrzymuje:
- „Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki
(Srebrne Sokole Pióro)”.
17. Z tytułu przyznanych nagród Organizatorzy konkursu odpowiedzialni są za pobranie i odprowadzenie do
właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1387).
18. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze1.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku
informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych ucznia i jego
rodziców/opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom/ opiekunom prawnym prawach z tym związanych:
1. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
4. Dane pozyskiwane są od zgłaszającego.
1

2

19. Uroczystość wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbywa się w ostatni czwartek lutego w siedzibie
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze podczas Czwartku
Lubuskiego.
20. Wszystkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzyga jego Kapituły.

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie organizacji konkursu.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych
ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo
wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez zgłaszającego danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania
wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Wojewódzką i
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Deklaracja przystąpienia do konkursu
„Lubuski Wawrzyn Literacki”
Osoba / Instytucja zgłaszająca publikację: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adres zgłaszającego publikację: ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ..............................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................................
Dane dotyczące autora/autorów:
Określenie związku z województwem lubuskim / dawnym zielonogórskim / dawnym gorzowskim autora/autorów:
...................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................................
Miejsce urodzenia: .....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adres pocztowy do korespondencji: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ..............................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................................
Tytuł zgłoszonej publikacji: .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Wydawca zgłoszonej publikacji oraz rok wydania: .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Debiut literacki autora (tytuł książki i rok wydania): ....................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie do celu przeprowadzenia konkursu, mając
jednocześnie prawo do wglądu i ich modyfikacji.
Data i podpis zgłaszającego:
....................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie do celu przeprowadzenia konkursu, mając
jednocześnie prawo do wglądu i ich modyfikacji.
Data i podpis autora:
....................................................
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