
 

  

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO                                      

KONKURSU POETYCKIEGO 

„MOJA BIAŁO – CZERWONA.                                                                        

W  100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ                                           

NIEPODLEGŁOŚCI” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim                                                                   

pod nazwą „Moja Biało – Czerwona. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” 

(dalej zwanego konkursem). 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie.  

 

CEL KONKURSU:  

 

• Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

• Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie pozytywnego wzorca patriotyzmu. 

• Kształtowanie postawy miłości do swojej Ojczyzny i barw narodowych.  

• Zachęcanie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów i popularyzowanie młodych 

talentów. 

• Wydanie tomiku poezji z najlepszymi, nagrodzonymi utworami. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1.   Konkurs trwa od 15 maja 2018 roku do 21 września 2018 roku 

2.   Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza, którego inspiracją będzie 100. rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości. (czcionka 12, Times New Roman) 

3.   Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach, w dwóch grupach wiekowych:  

• Kategoria I – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

• Kategoria II – uczniowie klas VII szkół podstawowych i uczniowie klas II i III 

gimnazjalnych 

• Kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

4.  Konkurs organizowany jest w kategorii indywidualnej. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 

5 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. 

5.  Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór z załączoną kartą zgłoszeniową: 

imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres e-mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna 

(załącznik nr 1). 

6.  Wszystkie zgłoszone utwory muszą być własnością uczestników, nigdzie wcześniej                

niepublikowanymi i niezgłaszanymi do innych konkursów, napisanymi w języku polskim. Nie 

mogą naruszać praw autorskich, czy znaków towarowych osób trzecich. Utwory zgłoszone na 

konkurs przechodzą na własność organizatora.                                                                                                                                                                                                                                                         

7.  Podanie danych osobowych przez uczestnika skutkuje wyrażeniem zgody  

na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich publikacjach związanych z 

konkursem, w tym na nośnikach cyfrowych (załącznik nr 2).                                                                                                            



8. Prace z dołączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 21 września 2018r.  do godz.15.00 na 

adres organizatora:    

Szkoła Podstawowa nr 41,  

ul. Okólna 31/39, 42 – 200 Częstochowa,  

tel. 343613886, adres e-mail: sekretariat@g12.czest.pl 

9.  Przy doręczeniu pocztowym liczy się data wpływu pracy. 

KRYTERIA OCENY:  

– zgodność z tematem, 

– interesująca lub przekonująca treść, 

– walory językowe, 

– poprawność merytoryczna, językowa, stylistyczna i ortograficzna. 

 

NAGRODY: 
1. Dyplomy i nagrody przyznaje Komisja Konkursowa. Trzem najlepszym utworom w każdej 

kategorii konkursu zostaną przyznane miejsca I, II, III. 

2. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień.  

3. Komisja może przyznać nagrody ex aequo. 

4. Wyróżnione prace zostaną zamieszczone w tomiku poezji związanym z 100. rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

5. Laureaci i Wyróżnieni uczniowie zostaną zaproszeni na Uroczystą Galę w wyznaczonym przez 

organizatora terminie i miejscu. Niestawienie się po odbiór, będzie skutkowało utratą nagrody 

rzeczowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Uczestnik składając zgłoszenie do konkursu automatycznie wyraża zgodę na warunki konkursu 

określone w niniejszym regulaminie (załącznik nr 3). 

2. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu oraz wyniki będą 

umieszczone na stronie internetowej oraz przesłane na maila do Państwa szkół. 

3. Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 343613886 lub mailowo: 

sekretariat@g12.czest.pl 

 

ORGANIZATORZY:                                                                            DYREKTOR SZKOŁY:                                                                                                         

mgr Joanna Woźniak                                                                             mgr Joanna Woźniak  

mgr Jolanta Malasiewicz 

mgr Iwona Baranowska 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41  z siedzibą przy 

ul.Okólnej 31/39 , 42 −218  Częstochowa; 

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa; 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 



8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego:  

„Moja Biało – Czerwona. W 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

 

 

Wiek uczestnika konkursu: 

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły: 

 

 

 

 e-mail szkoły: 

 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna: 

 

 

 

 

 

                                       …………………………………………………… 

                                                                            podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

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

Imię i nazwisko autora pracy 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji                       

i przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Moja Biało – Czerwona. W 100. 

Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości” oraz udostępnienia informacji o wynikach 

konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła 

Podstawowa nr 41  z siedzibą przy ul. Okólnej 31/39 , 42 −218  Częstochowa; 

 Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakim zostały zebrane. 

…………………………………………………… 

                                                     podpis rodzica/opiekuna  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Podstawową nr 41  z siedzibą przy ul.Okólnej 

31/39 , 42 −218  Częstochowa, na potrzeby Wojewódzkiego  Konkursu Poetyckiego                                                                   

pod nazwą „Moja Biało – Czerwona. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji,  a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie (w tym na stronie Szkoły Podstawowej nr 41 oraz portalach społecznościowych 

Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

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

                                                    data i podpis rodzica/ opiekuna



Załącznik nr 3 

 

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

imię i nazwisko autora pracy 

 

Oświadczenie 

 o zapoznaniu się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Moja Biało-Czerwona. W 

100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości” 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i składając pracę konkursową akceptuję 

jego warunki. 

 

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

                                                                                       data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 


