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 REGULAMIN 

międzyszkolnego konkursu literackiego 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 

w Tarnowskich Górach.  

2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

• Konkurs – międzyszkolny konkurs literacki; 

• Komisja konkursowa – komisja opiniująca prace konkursowe, dokonująca 

wyboru laureatów; 

• Uczestnik –uczeń klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej; 

• Opiekun - nauczyciel języka polskiego uczący danego Uczestnika; 

• Przedstawiciel ustawowy – osoba sprawująca pieczę nad małoletnim 

w rozumieniu art. 98 KRiO; 

• Zgłoszenie – wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (skan lub zdjęcie czytelnie 

wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza) oraz zgłoszona w formie 

elektronicznej  praca;  

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.03.2021 r. i trwa do 23.04.2021 r. do godziny 24:00.  

4. Konkurs ma na celu zachęcanie uczniów do refleksji nad sytuacją, w jakiej się znaleźli. 

Pomaga pobudzić aktywność twórczą uczniów, odkryć wrażliwość, zachęca  

do formułowania sądów, opinii, ocen. 

5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

§ 2. Zasady konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, może być 

uczeń klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.  

2. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie, wypełniając Formularz 

zgłoszeniowy (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) oraz dołączając swoją 

pracę literacką.  

3. Wypełnione Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: dorota.lazaj@strong-pc.pl, 

wpisując w temacie wiadomości hasło: międzyszkolny konkurs literacki. 

4. Po otrzymaniu Zgłoszenia zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na mail zwrotny 

uczestnika. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 

w Formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych  

i/lub adresu e-mail, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub 

wręczenie nagrody. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnej pracy prozatorskiej  

na temat: „ Kilka słów o pandemii. Jak zmieniło się moje życie?”. Praca musi być 
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napisana w wersji cyfrowej – czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między 

wierszami – interlinia 1,5, objętość – do 3 stron A4. Praca powinna być zapisana  

w formacie pdf. 

7. Przesłana praca powinna być opisana (w nagłówku: imię i nazwisko twórcy, klasa, 

nazwa szkoły). 

8. Komisja konkursowa, złożona z dwóch pracowników Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach oraz jednego uczestnika 

zewnętrznego, wyłoni zwycięskie prace. 

9. W przyznaniu nagrody Komisja konkursowa będzie kierować się oryginalnością ujęcia 

tematu, poprawnością językową i stylistyczną pracy, wykorzystaniem własnych 

przemyśleń oraz umiejętnością formułowania sądów. 

10. Organizator będzie informował o werdykcie konkursu 14 maja 2021 roku na stronie 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach   

oraz mailowo na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie.  

 

§ 3. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie (za zajęcie I, II i III miejsca) są nagrody rzeczowe  

oraz dyplomy.  

2. Informacja o sposobie przekazania nagrody zostanie udostępniona zwycięzcom  

przez Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na podany w Formularzu 

zgłoszeniowym adres mailowy. 

§ 4. Prawa autorskie 

Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają 

majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny za pośrednictwem strony Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach .  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

3. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptowaniem Regulaminu konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celach związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem Konkursu i przyznaniem nagród.  

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału,  

a w przypadku przyznania nagrody – do jej wydania. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków konkursu 

w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu i nie wpłynie  

na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany te nie mogą naruszać 

praw już nabytych przez uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną 

o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 

Część I - Dane Uczestnika 

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika: 

2. Imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego**: 

3. Adres e-mailowy Uczestnika: 

4. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu: 

 

 

 

 

5. Klasa: 

6. Imię i nazwisko Opiekuna ucznia: 

 
 

   

Część II – Oświadczenia i zgody: 

 
1. Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym autora pracy literackiej załączonej  

do Zgłoszenia; 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki; 

3. Oświadczam, że przysługują autorowi autorskie prawa osobiste, wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe do pracy literackiej, którymi to prawami mogę swobodnie 

rozporządzać; 

4.  Wyrażam zgodę̨/nie wyrażam zgody** na opublikowanie przez Szkołę Podstawową  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul Armii 

Krajowej 1, 42-609 Tarnowskie Góry, informacji o uzyskanym przez dziecko wyniku 

konkursu (imię, pierwsza litera nazwiska, klasa, nazwa szkoły, zajęte miejsce w 

konkursie)  na stronie internetowej organizatora  https://www.sp13.tgory.pl/blog.html 

5. Wyrażam zgodę̨/nie wyrażam zgody** na opublikowanie wizerunku autora pracy na stronie 

internetowej organizatora https://www.sp13.tgory.pl/blog.html 

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

Miejscowość, data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika* 

* W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią 

** Niewłaściwe skreślić 
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Część III - Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 
informujemy, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13, ul. Armii 
Krajowej 1, Tarnowskie Góry 42-609, tel. 32 284 17 70, e-mail: sp13tg@strong-pc.pl; 

• dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zadania realizowanego  
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – w związku z art. 1 ustawy Prawo oświatowe; 
ponadto w celu promocji placówki, konkursu oraz osiągnięć uczestników przetwarzamy dane  

na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• dane podają Państwo dobrowolnie, jednak w przypadku odmowy dziecko nie będzie mogło wziąć 
udziału w konkursie; zaś zgodę na publikację danych wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak 
nie wywołuje żadnych konsekwencji; 

• odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze informatycznej,  
a w szczególności podmioty udostępniające platformy, na których publikujemy dane;  
nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich; 

• dane w dokumentacji konkursu będziemy przechowywać po jego zakończeniu maksymalnie 
przez 5 lat; z kolei dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu 
wycofania przez Państwa zgody; 

• zgodę na opublikowanie danych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas 
prosimy o kontakt mailowy z administratorem danych; 

• przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które  

w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi  
do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

• nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować  
na podstawie danych; 

• w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw 
mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych  
przez e-mail: biuro@protecton.pl 
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