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POWIATOWY KONKURS                                                 

NA DOWOLNĄ EPICKĄ FORMĘ WYPOWIEDZI 
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REGULAMIN  

Cele: 

1. Kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi epickich. 

2. Podwyższenie kompetencji językowych. 

3. Rozwój twórczości uczniów. 

4. Wyszukiwanie talentów. 

5. Stworzenie interesującej kolekcji prac. 

 

Organizator: 

 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100 Polkowice   

 osoba do kontaktu: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń                        

tel. 605 89 40 67, e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl 

 

Adresat: 

uczniowie wszystkich liceów i techników z powiatu polkowickiego. 

 

Czas trwania konkursu: 

od 1 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. 

 

Jury: 

- Małgorzata Majewska-Greń – przewodnicząca, 

- przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie jako członkowie. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

a) warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie pracy pisemnej nt. Albo napisz coś wartego 

przeczytania, albo zrób coś wartego opisania (Ben Franklin),   

b) forma wypowiedzi: dowolna forma epicka,                                                                     

c) minimalna objętość pracy to 250 słów, maksymalnie 2 strony formatu A4, 

d) wydruk komputerowy, czcionka ,,12”. 

 

Ważne: 

W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz możliwości opublikowania prace 

uczniów powinny być składane w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. w sekretariacie 

Powiatowego Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, ul Targowa 1, 59-100 Polkowice w dwóch wersjach: 

a)  „papierowej” podpisanej tylko logo,  

b)  elektronicznej - na płycie CD/DVD - podpisanej logo z wydrukowanym załącznikiem 

nr 1 zawierającym dokładne informacje o autorze oraz z wydrukowanym i 

podpisanym załącznikiem 2 (oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych) - w zaklejonej kopercie,  

c) prace - jedna lub kilka ze szkoły - powinny być włożone do koperty lub teczki 

papierowej z dopiskiem POWIATOWY KONKURS NA DOWOLNĄ EPICKĄ 

FORMĘ WYPOWIEDZI, 

http://www.podm@polkowice.edu.pl/
http://www.polkowice.edu.pl/
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d) logo uczestnika może się składać z liter (małych i/lub wielkich) oraz z cyfr (arabskich 

i/lub rzymskich), inne znaki są niedopuszczalne. 

 

Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 31 stycznia 2020 r. 

Informacje do szkół zostaną przesłane do 07 lutego 2020 r. 

 

Nagrody dla uczestników: książki/gry planszowe, dyplomy.  

Nagrody zostaną wręczone na XVII Gali Laureatów Konkursów Powiatowych. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Decyzje jury są ostateczne. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Nauczyciel - opiekun, „firmując” swoim nazwiskiem pracę ucznia, gwarantuje jej 

oryginalność. 

4. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane. 

5. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na wszelkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła lub jego 

fotografii w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na 

stronach internetowych. Przeniesienie następuje w momencie przyjęcia dzieła i nie jest 

ograniczone czasowo i terytorialnie. 

 
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.polkowice.edu.pl 
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Załącznik nr 1 

 

POWIATOWY KONKURS                                                  

NA DOWOLNĄ EPICKĄ FORMĘ WYPOWIEDZI 

Albo napisz coś wartego przeczytania, albo zrób coś wartego opisania                                                                       

(Ben Franklin) 

 

Logo:……………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………….. 

 

Klasa:…………………………………………………………….. 

 

Pieczątka adresowa szkoły: 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna):………………………………….. 
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w organizowanym przez Powiatowy 

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

POWIATOWY KONKURS                                                  

NA DOWOLNĄ EPICKĄ FORMĘ WYPOWIEDZI 

Albo napisz coś wartego przeczytania, albo zrób coś wartego opisania                                                                       

(Ben Franklin) 

 

 

 

...........................................................................................................................  
 (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 organizatora 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 

http://www.podm@polkowice.edu.pl/
http://www.polkowice.edu.pl/
http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:popppidm@polkowice.edu.pl
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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)             
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