
 

Regulamin XII Powiatowego  
Konkursu Literackiego 

pod hasłem: „Piszę, bo lubię” 
 

dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Cele konkursu: 

 doskonalenie przez uczniów umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi, 

 stworzenie możliwości wyrażenia własnych uczuć czy przemyśleń w wypowiedzi 
poetyckiej, 

 przekonanie dzieci i młodzież, że ich przeżycia, doznania, wyobraźnia  
      mają niepowtarzalną wartość, 

 kształcenie nawyku dbałości o poprawność, czytelność i estetykę prac pisemnych, 

 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, 

 umożliwienie zaprezentowania umiejętności poza macierzystą szkołą, 

 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.   
 
 

2. Organizatorzy: 

 organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno – 
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach;  

 skład Powiatowej Komisji Konkursowej:    
chętni nauczyciele języka polskiego (ok. 4 osób) – członkowie komisji, 

           Dorota Szmidt – przewodnicząca;            
           siedzibą PKK  jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  
           w Polkowicach; 

 do zadań Powiatowej Komisji Konkursowej należy opracowanie regulaminu  
      konkursu, zapoznanie się z pracami uczestników, wyłonienie laureatów. 
 
  

3. Uczestnicy konkursu – uzdolnieni literacko i\lub chętnie piszący wypracowania 
uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (wytypowani przez nauczycieli języka 
polskiego): 
 

 klasy IV-VI, 

 klasy VII-VIII. 
 
 

4. Temat prac konkursowych – dowolny, ale realizujący cele konkursu.  
 

5. Forma prac konkursowych – do wyboru: 
 

a) kategoria – PROZA: 
- opowiadanie, 
- kartka z pamiętnika, 
- fragment dziennika, 
- opis, 
- list, 
- inna dłuższa forma wypowiedzi pisemnej; 
 

b) kategoria – POEZJA: 
- wybrana forma poetycka. 
 
 
 



 

6. Do udziału w konkursie uprawnia dostarczenie / złożenie pracy konkursowej  
( jednej napisanej przez jednego uczestnika w jednej wybranej kategorii – prozie 
albo poezji)  w siedzibie Powiatowej Komisji Konkursowej. 
 
7. Prace – zwłaszcza utwory poetyckie – nie mogą zostać skopiowane np. z zasobów 
internetu czy już opublikowanych tekstów. 
 

 

    II. Organizacja  
 
1. Teksty uczestników powinny być rękopisami; niezbędna wydaje się pomoc  polonistów 
w ostatecznej wersji zgłoszonej pracy. 
 
2. Ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności oceniania prac konkursowych  
należy je zakodować: 
 

1)  na pierwszej stronie wypracowania zamiast danych osobowych uczestnika powinno 
znaleźć się niewielkie, ale czytelne logo, np. charakterystyczny kształt (ozdobna gwiazdka, 
określony kwiat czy zwierzątko itp.), narysowane długopisem albo kredką o dowolnym, 
lecz widocznym kolorze, 
2)  identyczne logo należy narysować na osobnej kartce z danymi osobowymi:  
imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą,  
imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego (–> JEST TO NIEZBĘDNA 
INFORMACJA) oraz pełną nazwą szkoły, 
3)  to samo logo (i tylko ono) powinno znaleźć się na kopercie, do której należy  
włożyć kartkę z danymi osobowymi, po czym kopertę zakleić.   
 
Nie może być w jednej (dużej) kopercie pracy konkursowej i kartki z danymi osobowymi. 
W dużej kopercie mogą znaleźć się prace wszystkich uczestników  
z danej szkoły oraz małe/ średnie koperty z danymi osobowymi. 
 
3. UWAGA: wraz z pracami literackimi muszą zostać przesłane oświadczenia dotyczące 
uczniów biorących udział w konkursie – Załącznik. 
 

4. Koordynatorzy konkursu w szkołach przesyłają/ dostarczają prace wraz z kopertami 
zawierającymi dane uczestników i nauczycieli Powiatowej Komisji Konkursowej 
 

w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2019 r. (decyduje również data stempla 
pocztowego) na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
ul. Targowa 1                  59 – 100 Polkowice 

z dopiskiem „XII Powiatowy Konkurs Literacki – Piszę, bo lubię”; 
należy również dołączyć adres i telefon szkoły. 
 
5. Powiatowa Komisja Konkursowa przesyła do szkół biorących udział w konkursie 
informację o wynikach najpóźniej do 14.03.2019 r.  
6. Fakt wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  
przez uczestników, ich rodziców lub opiekunów na ewentualne opublikowanie prac. 

7. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 
 

 
 



 

III. Laureaci 
 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 
2. Wybrane przez Powiatową Komisję Konkursową prace mogą zostać opublikowane. 
3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas Gali Laureatów podsumowującej wyniki 
konkursów organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach; termin wręczenia nagród – maj/ czerwiec 2019 r. 
 
Uwaga: 
w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu  
z Powiatową Komisją Konkursową. 
Adres e-mail przewodniczącego PKK:    d.szmidt@polkowice.edu.pl 
 
Prosimy nauczycieli prowadzących o zweryfikowanie prac uczestników  
pod względem autorstwa. 

Powiatowa Komisja Konkursowa 
 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.polkowice.edu.pl/


 

Załącznik 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w konkursie współorganizowanym  

przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach pn.: 

XII Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę, bo lubię” 

dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu polkowickiego,  
 

 

...........................................................................................................................  
 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 

 

.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  

 

...........................................................................................................................  
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 
 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez PODM w Polkowicach wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas gali rozdania 

nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 
 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz                               

z  wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu, profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie i jest autorstwa zgłoszonego uczestnika.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel: 76 746 15 70,  

e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl , 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl , 

3. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz w celu realizacji postanowień zawartych                                 

w podpisanych umowach cywilno-prawnych, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.                                 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, które dla 

realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego  

i organizacyjnego, 

6. Dane osobowe Pani / Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r.                         

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz na czas ustalony w zawartych umowach cywilno-

prawnych. 

7. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile inne 

przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 

Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw, 

11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani udostępnianiu do 

państw trzecich. 

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

    ( miejscowość , data)                                                        ( podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnole tniego ucznia)  

http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:popppidm@polkowice.edu.pl
mailto:inspektor@pcuwpolkowice.pl

