
 

                

 

  

 

POWIATOWY KONKURS                                                                          

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

 

 

Czesław Tański "Henryk Sienkiewicz i jego wizje", 1905 

 
 
 
 



Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy. 

Henryk Sienkiewicz 

 

 

 

DRODZY  UCZNIOWIE! 
 

18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka 

Sienkiewicza. „Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość 

narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności  do poświęceń” – podkreślili 

senatorowie. Za uchwałą opowiedziało się 79 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.  

Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt,                      

że wypada wówczas 100 rocznica śmierci pisarza. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu 

Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego 

książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości – napisano                 

w uchwale. Henryk Sienkiewicz – jak głosi senacka uchwała – "w czasach zniewolenia pisał dla 

pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy". W uchwale zaznaczono, że kolejne 

odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze 

przedstawicieli wszystkich stanów, a wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę jest 

trudny do przecenienia. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne 

wartości powieści "Quo vadis", która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, 

współczesne znaczenie – napisano. Senat zwrócił się też do organów państwa i instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego, by w swojej działalności w roku 2016 uwzględniły potrzebę 

popularyzacji twórczości Sienkiewicza. 

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos                       

(ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey), jest jednym                                   

z najpopularniejszych polskich pisarzy, autorem cyklu "Trylogia", powieści "Krzyżacy", "Quo 

vadis", "Rodzina Połanieckich", "W pustyni i puszczy". Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla w 

dziedzinie literatury w 1905 r. za całokształt twórczości. W przemówieniu wygłaszanym z tej okazji 

mówił, że zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden         

z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać – 

powiedział wtedy pisarz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/2062/henryk-sienkiewicz
http://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz
http://culture.pl/pl/dzielo/quo-vadis


 

REGULAMIN  

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

 

Cele: 

 Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. 

 Świadome uczestnictwo w kulturze. 

 Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza. 

 Aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach upamiętniających życie i literacki dorobek 

Henryka Sienkiewicza. 

 Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę obcowania z kulturą wysoką. 

 Wskazanie dzieciom i młodzieży twórczości o  szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa 

narodowego. 

 Kształcenie umiejętności czytania literatury, rozmawiania o niej, formułowania ocen                    

i sądów, uzasadniania wyborów oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych w różnych formach.  

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcji                        

i przetwarzania.  

 Rozwój własnej twórczości. 

 Wyszukiwanie talentów. 

 Stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych  Henrykowi Sienkiewiczowi. 

 

Organizatorzy: 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 

   osoba do kontaktów: Cecylia Bielak, tel. 76 723 96 71, e-mail: gromadzenie@mgbp.pl 

 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach  

 osoba do kontaktów: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń  tel. 605 89 40 67, 

e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl 

 

Adresat: 

uczniowie wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego w dwóch 

kategoriach: 

      I kategoria - gimnazja, 

II kategoria -  szkoły ponadgimnazjalne. 

 

Czas trwania konkursu: 

od 12 września do 9 listopada 2016 r. 

 

Jury: 

- Małgorzata Majewska-Greń - przewodnicząca 

- Cecylia Bielak - sekretarz 

- Ewa Dudziak-Gaj 

- Magdalena Beller 

- Izabela Flisiewicz 

- Małgorzata Pawlik 

 

 

 



 

ZADANIE KONKURSOWE: 

 

Uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę pisemną na jeden spośród 

zaproponowanych tematów: 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: 

1. Obraz ojczystego kraju w twórczości Henryka Sienkiewicza. 

2. Sienkiewicz nieznany - zaprezentuj ciekawostki z biografii pisarza. 

 

PRACA LITERACKA (max 2 strony maszynopisu, czcionka „12”): 

1. Twórczość Henryka Sienkiewicza jako doskonała szkoła patriotyzmu dla współczesnego 

Polaka (esej). 

2. Wierszowana biografia Henryka Sienkiewicza. 

3. "Wola ludzka kończy się tam, gdzie zaczyna się miłość" - czy zgadzasz się z sentencją 

Henryka Sienkiewicza? W swojej pracy odwołaj się do minimum jednego utworu tegoż 

autora. 

4. „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, 

albo zaśnie – w każdym razie wygra.”  Rozważ tę myśl w kontekście  swoich doświadczeń  

z lekturą utworów Sienkiewicza (rozprawka) 

 

UWAGA: 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach z podziałem na prezentacje multimedialne i prace 

literackie. 

 

Ważne: 

 

W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz możliwości opublikowania,  prace uczniów 

powinny być składane w dwóch wersjach: 

- „papierowej” podpisanej tylko logo i numerem kategorii, z wydrukowanym załącznikiem nr 1A 

zawierającym dokładne informacje o autorze (w zaklejonej kopercie) oraz z wydrukowanym             

i podpisanym załącznikiem 2A lub 2B (oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 

- elektronicznej - na płycie CD, podpisanej logo i numerem kategorii, z wydrukowanym 

załącznikiem nr 1A zawierającym dokładne informacje o autorze (w zaklejonej kopercie) oraz z 

wydrukowanym i podpisanym załącznikiem 2A lub 2B (oświadczenie – zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych), w terminie do dn. 9 listopada 2016 r. w sekretariacie Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6. 

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

z dopiskiem KONKURS LITERACKI O HENRYKU SIENKIEWICZU, 

- 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 25 listopada 2016 r. 

Informacje do szkół zostaną przesłane do 2 grudnia 2016 r. 

 

Nagrody: 

 książki, dyplomy, pamiątkowe gadżety 

 

Nagrody zostaną wręczone na specjalnej gali w grudniu 2016 r. Dokładny termin będzie 

podany wraz z informacją o wynikach. 

 



Uwagi końcowe: 

1. Decyzje jury są ostateczne. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych              

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922             

z późn. zm.) oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i do celów 

popularyzacji osiągnięć uczniów. Pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

opiekunów i dzieci na potrzeby konkursu ponosi Placówka zgłaszająca pracę do konkursu. 

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

3. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane. 

4. 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 stronach internetowych : 

www.mgbp.pl 

www.polkowice.edu.pl 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

Załącznik nr 1A 

 

Logo: 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

Klasa: 

 

Pieczątka adresowa szkoły: 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

 

Kategoria: 

 

Wybrany temat: 
 

                        

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2A 
OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez                           
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach konkursie pn. : 

 
„Powiatowy konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza” 

 
 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
........................................................................................................................... 
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres) 
 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
oraz moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.  
zm.)  
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz  
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 
Polkowicach wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas gali rozdania nagród w dniu………………., 
którego było uczestnikiem, na stronie www.mgbp.pl  i www.polkowice.edu.pl w celu ogłoszenia 
wyników konkursu 
 
IV. Ponadto 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 (www.mgbp.pl),profilu 
w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
V. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/rką pracy zgłoszonej do Konkursu jest moje 
dziecko…………………………………………………….…………………(imię nazwisko), które samodzielnie ją wykonało. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna  w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99. 
Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania,  
a podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

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

               Czytelny podpis rodzica          Miejscowość i data 

(Opiekuna prawnego)uczestnika konkursu                   

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


Załącznik nr 2B 
OŚWIADCZENIE pełnoletniego uczestnika konkursu 

organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

 
pn. : „Powiatowy konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza ” 

 
 
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
...........................................................................................................................  
(kontakt: telefon, e-mail, adres)  
 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)  
 
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  w Polkowicach oraz  
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 
Polkowicach mojego wizerunku utrwalonego podczas gali rozdania nagród w dniu …..……………..………., 
którego byłam/em uczestnikiem, na stronie www.mgbp.pl  i www.polkowice.edu.pl w celu ogłoszenia 
wyników konkursu. 
 
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej wraz   
z moim wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (www.mgbp.pl), profilu  
w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
IV. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/rką pracy zgłoszonej do Konkursu oraz, 
że wykonałem/am ją samodzielnie. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna  w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99. 
Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych 
osobowych jest dobrowolne.  
 

 

 

 

 

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

   Czytelny podpis uczestnika konkursu                            Miejscowość i data 

           

 

 

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


REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

 

Cele: 

 Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. 

 Świadome uczestnictwo w kulturze. 

 Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza . 

 Aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach upamiętniających życie   i literacki dorobek 

Henryka Sienkiewicza. 

 Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę obcowania z kulturą wysoką. 

 Wskazanie dzieciom i młodzieży twórczości o  szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa 

narodowego. 

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcji                          

i przetwarzania.  

 Rozwój własnej twórczości. 

 Wyszukiwanie talentów. 

 Stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych  Henrykowi Sienkiewiczowi. 

 

 

Organizatorzy: 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 

   osoba do kontaktów: Cecylia Bielak, tel. 76 723 96 71, e-mail: gromadzenie@mgbp.pl 

 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach  

 osoba do kontaktów: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń  tel. 605 89 40 67, 

e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl 

 

 

Adresat: 

uczniowie wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  powiatu polkowickiego w dwóch 

kategoriach: 

I kategoria - gimnazja, 

II kategoria -  szkoły ponadgimnazjalne. 

 

Czas trwania konkursu: 

od 12 września do 9 listopada 2016 r. 

 

Jury: 

- Małgorzata Majewska-Greń - przewodnicząca 

- Cecylia Bielak - sekretarz 

- Renata Czapczyńska 

- Beata Zalewska 

- Iwona Marciniak 

- Konrad Kaptur 

 

 

 

 



 

ZADANIE KONKURSOWE: 

 

1. Moja ulubiona postać z książki H. Sienkiewicza – praca plastyczna 

- dowolna technika plastyczna, płaska (bez elementów wystających, lepkich i sypkich) lub grafika 

komputerowa 

- format prac: A4 lub A3 

2. Selfie z Sienkiewiczem – praca fotograficzna (15 cmx20 cm, lub 20x30 cm) 

3. Komiks wybranej sceny  z powieści Sienkiewicza (maksymalnie 3 strony A4) 

 

Ważne: 

W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz możliwości opublikowania  prace uczniów 

powinny być składane: 

- w wersji „papierowej” podpisanej tylko logo i numerem kategorii wraz z wydrukowanym 

załącznikiem nr 1B zawierającym dokładne informacje o autorze (w zaklejonej kopercie) oraz                

z wydrukowanym i podpisanym załącznikiem 2A lub 2B (oświadczenie – zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych) ,  

- prace wykonane grafiką komputerową i fotografie w dwóch wersjach: papierowej                                   

i elektronicznej - płyta CD lub DVD, podpisane logo i numerem kategorii wraz z wydrukowanym 

załącznikiem zawierającym dokładne informacje o autorze (w zaklejonej kopercie) oraz                               

z wydrukowanym i podpisanym załącznikiem 2A lub 2B (oświadczenie – zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych), w terminie do dn. 9 listopada 2016 r. w sekretariacie Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6. 

- prace - jedna lub kilka ze szkoły - powinny być włożone do koperty lub teczki papierowej z 

dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY O HENRYKU SIENKIEWICZU, 

- 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 25 listopada 2016 r. 

Informacje do szkół zostaną przesłane do 2 grudnia 2016 r. 

 

Nagrody: 

 książki, dyplomy, pamiątkowe gadżety 

 

Nagrody zostaną wręczone na specjalnej gali w grudniu 2016 r. Dokładny termin będzie 

podany wraz z informacją o wynikach. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Decyzje jury są ostateczne. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

oraz zgodą na publikację danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. 

zm.) oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i do celów popularyzacji 

osiągnięć uczniów. Pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekunów i dzieci na 

potrzeby konkursu ponosi Placówka zgłaszająca pracę do konkursu. 

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

3. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane. 

4. 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 stronach internetowych : 

www.mgbp.pl 

www.polkowice.edu.pl 
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POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

Załącznik nr 1B 

 

Logo: 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

Klasa: 

 

Pieczątka adresowa szkoły: 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

 

Kategoria: 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik nr 2A 
OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez                 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach konkursie pn. : 

 
„Powiatowy konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza” 

 
 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
........................................................................................................................... 
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres) 
 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 
oraz moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach 
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z  art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.  
zm.)  
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz  
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 
Polkowicach wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas gali rozdania nagród w dniu………………., 
którego było uczestnikiem, na stronie www.mgbp.pl  i www.polkowice.edu.pl w celu ogłoszenia 
wyników konkursu 
 
IV. Ponadto 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 (www.mgbp.pl),profilu 
w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
V. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/rką pracy zgłoszonej do Konkursu jest moje 
dziecko…………………………………………………….…………………(imię nazwisko), które samodzielnie ją wykonało. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna  w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99. 
Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania,  
a podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

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

               Czytelny podpis rodzica          Miejscowość i data 

(Opiekuna prawnego)uczestnika konkursu                   

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


Załącznik nr 2B 
OŚWIADCZENIE pełnoletniego uczestnika konkursu organizowanego przez                                        

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

 
pn. : „Powiatowy konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza ” 

 
 
 
...........................................................................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  
 
...........................................................................................................................  
(kontakt: telefon, e-mail, adres)  
 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)  
 
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  w Polkowicach oraz  
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 
Polkowicach mojego wizerunku utrwalonego podczas gali rozdania nagród w dniu …..……………..………., 
którego byłam/em uczestnikiem, na stronie www.mgbp.pl  i www.polkowice.edu.pl w celu ogłoszenia 
wyników konkursu. 
 
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej wraz   
z moim wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (www.mgbp.pl), profilu w portalu 
społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  
 
IV. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/rką pracy zgłoszonej do Konkursu oraz, 
że wykonałem/am ją samodzielnie. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna  w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, NIP 692-000-10-99. 
Posiadam prawo do wglądu w treść moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych 
osobowych jest dobrowolne.  
 

 

 

 

 

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

   Czytelny podpis uczestnika konkursu                            Miejscowość i data 

           

                                                      

  

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

