
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. „Kos” – Nagroda poetycka im. Kazimierza Hoffmana zwana dalej Nagrodą, została 

ustanowiona przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,  

w celu uhonorowania i promowania najwybitniejszych osiągnięć poetów polskich.    

2. Organizatorem Konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  

w Bydgoszczy, które jednocześnie funduje nagrody.   

3. Funkcję Biura Nagrody pełni Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,  

plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.  

4. Regulamin Konkursu oraz jego zmiany zatwierdza Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. O zmianach regulaminu w roku Konkursu Dyrektor 

zobowiązuje się poinformować zgłaszających do Nagrody z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

5. Nagroda jest przyznawana corocznie w jednej kategorii: dla najwybitniejszej książki 

poetyckiej napisanej przez żyjącego autora polskiego, wydanej po polsku i w Polsce. 

Kapituła może orzec o nie przyznaniu Nagrody w danym roku Konkursu kierując się 

poziomem zgłoszonych dzieł oraz innymi uzasadnionymi przyczynami.  

6. Laureatem Nagrody może być jeden autor. W Konkursie nie mogą brać udziału 

współautorzy dzieła. Kapituła wyłania nominowanych do Nagrody oraz Laureata 

otrzymującego Nagrodę.  

7. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami są członkowie Kapituły 

Nagrody, pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora.  

8. Nie jest możliwe przyznanie nagrody ex aequo.  

9. Konkurs może zostać przez Organizatora odwołany.  

10. Nagrodę stanowią:  

a. statuetka „Kos” – Nagroda poetycka im. Kazimierza Hoffmana”;  

b. nagroda pieniężna w wysokości 15 tys. zł.  

11. Nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o obowiązujące obciążenia publicznoprawne.  



§2 

Tryb zgłaszania książek 

 

1. Zgłaszane do Nagrody, w bieżącej edycji Nagrody, książki winny zostać wydane  pomiędzy  

1 stycznia a 31 grudnia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok Konkursu.  

2. Termin zgłaszania książek upływa z końcem lutego roku Konkursu. W przypadku zgłoszeń 

przesyłanych pocztą decyduje data wpłynięcia książki do Organizatora, a w przypadku 

przekazania zgłoszenia bezpośrednio u Organizatora – data potwierdzenia jego otrzymania.  

3. Książki do Konkursu mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną, jeżeli  

w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez:    

a. członków Kapituły,  

b. autorów,  

c. wydawnictwa,  

d. instytucje kultury,   

e. media o charakterze literackim.   

4. Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres Biura 

Nagrody z dopiskiem „KOS – nagroda poetycka im. Kazimierza Hoffmana”:  

a. wypełnionej karty zgłoszenia książek do Nagrody dostępnej na stronie: www.kpck.pl/kos i 

w siedzibie organizatora;   

b. pięciu egzemplarzy papierowych książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone 

dla Członków Kapituły, do prac związanych  z wyłonieniem nominowanych  

i laureata.   

5. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania przesłanych książek dla celów innych, niż 

związanych z pracami Kapituły Nagrody i wyłanianiem nominowanych i laureata Konkursu.  

6. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

7. Organizator może żądać od zgłaszających dalszych oświadczeń, niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu.  

8. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane a ich egzemplarze 

przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.  

 

§3 

Tryb przyznawania Nagrody 

 

1. Konkurs składa się z trzech etapów:  

a. w pierwszym etapie Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wskazuje listę książek 

poetyckich, które wchodzą w danej edycji do Konkursu;    

b. w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje nie więcej niż 5 książek nominowanych do 

Nagrody;  

c. w trzecim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata spośród nie więcej niż 5 książek 

nominowanych do Nagrody.   

2. Dokładne terminy poszczególnych etapów Konkursu będą corocznie ustalane i podawane do 

publicznej wiadomości.  

 

 



§4 

Kapituła Nagrody 

 

1. Członków Kapituły danej edycji Konkursu powołuje co roku Organizator Konkursu. Do składu 

Kapituły może zostać powołanych maksymalnie sześciu jurorów.  

2. Członkostwo w Kapitule ustaje z chwilą zakończenia danej edycji Konkursu, wskutek 

rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, z powodu utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych lub jego śmierci. W takich przypadkach Organizator może powołać 

nowego członka Kapituły.  

3. Przewodniczącego Kapituły powołuje każdorazowo Organizator w czasie pierwszego 

posiedzenia Kapituły na okres danej edycji Konkursu. Przewodniczący Kapituły kieruje jej 

pracami i przewodniczy jej obradom.  

4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy powołanych członków. W razie równego podziału głosów 

decyduje głos Przewodniczącego.  

5. W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły.  

6. Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu 

Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.  

7. Kapituła podejmuje uchwały na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach 

nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, 

kierując się zasadami obiektywizmu, słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. 

W przypadku podjęcia przez Kapitułę uchwały z naruszeniem postanowień Regulaminu 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy może zdecydować 

o uchyleniu takiej uchwały.  

8. Członków Kapituły obowiązuje tajemnica przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.   

9. Sekretarzem Konkursu na daną edycję Nagrody jest Organizator Nagrody. Do obowiązków 

sekretarza należy:  

a. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły,  

b. protokołowanie lub wyznaczanie protokolanta obrad Kapituły,  

c. stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań  

i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących 

prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę uchwał,  

d. przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.  

10. Sekretarzowi Nagrody nie przysługuje prawo głosu w wyborze autorów nominowanych  

i laureata Nagrody.  

11. Kapituła w porozumieniu z Organizatorem ma prawo powołać eksperta, w razie gdyby 

potrzebne były dodatkowe konsultacje.  

12. Nagroda zostaje wręczona każdego roku Konkursu w terminie ustalonym przez Organizatora. 

Data wręczenia Nagrody będzie podawana z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz 

przekazywana nominowanym do Nagrody przez sekretarza Nagrody.  

13. Miejscem uroczystości jest Bydgoszcz.  

 

 

 

 



§5 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Osoby zgłaszające lub osoby reprezentujące instytucje zgłaszające (dalej „osoby zgłaszające”) 

książki do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu w celu organizacji Konkursu.  

2. Organizator Konkursu informuje, że dane osobowe osób zgłaszających  podlegają ochronie 

i będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej „rozporządzenie 

RODO”) wyłącznie w celu organizacji Konkursu.  

3. Ponadto Organizator informuje, że:  

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu 

(dalej „Administrator”) jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pl. 

Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.  

b. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem 

ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

c. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu.  

d. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO,  

tj. na podstawie zgody osób zgłaszających.  

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia udziału  

w Konkursie.  

f. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych.  

g. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

h. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa lub do organizacji 

międzynarodowej.  

i. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 

w tym do profilowania.  

j. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie trwania Konkursu, a także 

przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów 

istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.  

 

§6 

Przepisy końcowe 

 

1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych  

z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Organizator.   

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Kultury. 


