REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022
„LIST DO POSTACI FANTASTYCZNEJ”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie literackim „LIST DO POSTACI FANTASTYCZNEJ”, zwanym dalej
„Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu
ul. Okrzei 56
41-200 Sosnowiec
3. Koordynator Konkursu: dr Marzena Forma (mail: marzenaforma@tlen.pl)

§2.
CELE KONKURSU:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• motywowanie dzieci i młodzieży do twórczych działań;
•wyłanianie
talentów
i
wspieranie
uczniów
i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji;

zdolnych

w

rozwijaniu

• motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
• motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych
umiejętności;
• promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
•badanie, rozwijanie
w wieku szkolnym;

gustów

oraz

preferencji

czytelniczych

dzieci

• wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków;
• kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze;
• skierowanie uwagi opinii publicznej na aktualne problemy uczniów;
• integrowanie małych, lokalnych społeczności;
• pielęgnowanie i utrwalanie takich wartości jak piękno i prawda.

i

młodzieży

§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
Konkurs kierowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego (4-8 klasa)
uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

§4.
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dla uczniów z klas 4-6
b) dla uczniów z klas 7-8
2. Przedmiotem Konkursu jest praca pisemna, mająca formę listu.
3. Zadnie konkursowe polega na przesłaniu do Organizatora listu do bohatera literackiego
– postaci fantastycznej o dowolnej tematyce.
§5.
PRACA KONKURSOWA
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
1) Podejmować temat Konkursu;
2) Liczyć maksymalnie 2 strony formatu A4, powinna być napisana komputerowo
w programie Word (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar
czcionki: 12, odstępy między wierszami – interlinia – 1,5);
3) Prace, stanowiące przedmiot Konkursu, uczniowie wykonują indywidualnie
i samodzielnie.
4) Nie może być nagrodzona w innych konkursach, wykonana i wydana
przed ogłoszeniem wyników.
5) Powinna zostać przesłana do Organizatora w wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

§6.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej
dla uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują Organizatorowi prace konkursowe.
5. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową
lub kurierską decyduje data stempla pocztowego.
6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jeden utwór.

7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna
prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego
przez organizatorów na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
8. Oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane.
9. Nadesłane prace wraz z kartą zgłoszenia bez zgody dot. udziału w Konkursie nie zostaną
uwzględnione.
10. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukiem kartę zgłoszenia (załącznik nr 1,
2 i 3) z danymi autora, szkoły i opiekuna.
11. Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem oraz zawierać:
a. imię i nazwisko autora;
b. nazwę, adres i e-mail szkoły oraz klasę;
c. w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na uczestnictwo w Konkursie.

§7.
TERMINARZ KONKURSU
Rozesłanie zaproszeń do szkół – do 30 września 2021 r.
I etap – wyłonienie w drodze eliminacji szkolnych uczestników Konkursu. Termin
oraz przebieg eliminacji ustala każda szkoła indywidualnie.
II etap – po szkolnych eliminacjach należy przesłać karty zgłoszenia wraz z pracami
pisemnymi oraz dokumentacją do dnia 15 grudnia 2021 r. na adres Organizatora Konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 16 w Sosnowcu
ul. Okrzei 56
41-200 Sosnowiec
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki „List do postaci fantastycznej”.
Ocenienie prac konkursowych przez komisję konkursową i wyłonienie zwycięzców nastąpi
do 30 stycznia 2022 r.
III etap – uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2022 r. w siedzibie Szkoły
Podstawowej nr 16 w Sosnowcu. Połączone zostanie z warsztatami dla dzieci oraz wykładem,
omawiającym twórczość wybranych pisarzy, którzy uprawiali literaturę dla dzieci i młodzieży.

§8.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą trzej nauczyciele języka polskiego, wicedyrektor szkoły
i nauczyciel bibliotekarz.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

5. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
§9.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Konkurs oceniany będzie w dwóch grupach wiekowych:
− uczniowie szkół podstawowych od klasy IV do VI
− uczniowie szkół podstawowych od klasy VII do VIII
2. W trakcie oceny pod uwagę będzie brana:
a) poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna,
b) estetyka tekstu,
c) samodzielność pracy,
d) zachowanie i znajomość wyznaczników gatunkowych listu,
e) sposób (oryginalność) ujęcia tematu.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 stycznia 2022 roku. Laureaci zostaną
indywidualnie poinformowani o wynikach Konkursu.
4. Informacje o laureatach i terminie warsztatów zostaną przekazane na adres e-mail wskazany
w karcie zgłoszenia.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora.

§10.
NAGRODY W KONKURSIE
Laureaci trzech pierwszych miejsc (I, II, III) i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody
rzeczowe, dyplomy oraz materiały promocyjne przekazane przez sponsorów i patronów
Konkursu.

§11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
♣ Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz
Organizatora i zgodę na jej ewentualną publiczną prezentację.
♣ Nadesłane listy nie mogą być wcześniej publikowane.
♣ Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

♣ Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu stanowi
załącznik nr 3.
♣ Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z otrzymaniem nagrody.
♣ Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie
Organizatora.
♣ Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na uroczystość podsumowania Konkursu
oraz za usługi pocztowe.
♣ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu.

Wzory oświadczeń i karty zgłoszenia:
załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS LITERACKI
dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2021/2022
„LIST DO POSTACI FANTASTYCZNEJ”

UCZESTNIK:
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………...
Klasa …………
SZKOŁA:
Nazwa szkoły
……………………………………………………………………………...………………........
E-mail szkoły. Telefon.
……………………………………………………………………..……………………….........

NAUCZYCIEL:
Imię i nazwisko nauczyciela
……………………………………………………………………...................…………………
Dane kontaktowe (telefon, e- mail)
…………………………………………………………...............................................................

załącznik nr 2

Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

w

KONKURSIE LITERACKIM dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego

w roku szkolnym 2021/2022 „LIST DO POSTACI FANTASTYCZNEJ” − organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 16 w Sosnowcu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

....……............, dn. ….…... 2021 r.
(miejscowość i data)

…….……………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

załącznik nr 3
…….................., dn. ….…... 2021 r.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na umieszczanie danych mojego dziecka
................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach wykonanych podczas KONKURSU
LITERACKIEGO dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym
2021/2022 „LIST DO POSTACI FANTASTYCZNEJ”, organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 16 w Sosnowcu w celu jego promocji na stronie internetowej Organizatora.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

.......................
miejscowość i data

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
podpis matki /ojca/opiekuna prawnego dziecka

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna przy konkursach, zawodach międzyszkolnych
Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 16, Sosnowiec,
ul. Okrzei 56, adres poczty elektronicznej: sp16@sosnowiec.edu.pl; tel.: 32 266 06 28
Inspektor
ochrony
danych:
Przemysław
Szewczyk,
p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 291-37-24 wew. 217

dane

kontaktowe:

Celem przetwarzania danych jest: udział ucznia – Państwa dziecka w konkursie
oraz umieszczanie wyników konkursu podczas promowania działań szkoły.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych
jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000)
Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu a następnie zostaną
przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie
przepisów prawa.
Zebrane dane mogą być udostępniane: dostęp do danych będą miały osoby pracujące
i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na rzecz placówki usług
w zakresie zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo
do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art.
21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania
tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
ucznia w konkursie, zawodach.

