
GMINNY KONKURS „100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki                  

w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany. Patronat nad 

konkursem sprawuje Gmina Mogilany.  

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy Mogilany. 

3. Konkurs jest związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. 

4. Tematy konkursu (do wyboru):  

 „Hasła: wolność i niepodległość impulsem do walki z zaborcami”. 

 „Symbole narodowe twórczą inspiracją”.  

5. Cele konkursu:  

 uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

 zainteresowanie uczniów historią Polski, 

 skłonienie uczniów do refleksji na temat znaczenia słów: wolność, 

niepodległość, 

 wzmacnianie narodowej tożsamości, 

 rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich, 

 uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub prozie, 

 promocja utalentowanych uczniów i ich twórczości szerszemu kręgowi 

odbiorców. 

6. Koordynatorem konkursu jest nauczycielka języka polskiego, Estera Jankowska.  

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 października 2018 roku i złożyć                   

w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października 2018 r. na stronie szkoły. 

9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy Mogilany podczas 

uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wręczenia nagród zostaną przekazane do szkół do   

8 listopada 2018 r. 

 

II. Zasady konkursu: 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 8 i gimnazjum. 

2. W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim. 

3. Tematyka utworów musi być związana z tematem konkursu.  

4. Nadesłane teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być 

wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą 

oceniane. 

5. Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych: 

 dla uczniów klas 4 – 6, 



 dla uczniów klas 7 – 8 i gimnazjum. 

6. Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jeden tekst w formie wiersza 

rymowanego lub białego (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5), na 

kartce A4  z dołączoną metryczką (zał. 1). 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

8. Szkoły mogą złożyć maksymalnie po 6 prac w poszczególnych kategoriach. 

9. Prace zgłoszone do konkursu literackiego nie będą odsyłane do uczestników konkursu. 

 

III. Ocena prac konkursowych: 
 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, składającą się z nauczycieli 

polonistów. 

2. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3. Prace są oceniane wg następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem konkursu (0 – 5 pkt.), 

 wartość literacka tekstu (0 – 5 pkt.), 

 poprawność stylistyczna, językowa i ortograficzna (0 – 5 pkt.), 

 oryginalność i twórczy charakter tekstu (0 – 5 pkt.). 

4. Komisja Konkursowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna po trzy 

nagrody główne oraz do pięciu wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo innego 

podziału nagród. 

 

IV. Postanowienia ogólne: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w trakcie 

obchodów upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 

organizowanych na terenie Gminy Mogilany oraz do ich publikowania w formie 

pamiątkowych folderów. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/ 

opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, niezbędnych 

do przeprowadzenia konkursu oraz wyrażeniem zgody na podanie nazwisk i 

wizerunków laureatów konkursu na stronch internetowych gminy, szkół i w lokalnej 

prasie. 

3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem szkoły: 

Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki  

w Mogilanach 

E-mail szkoły: spmogilany@op.pl  

Telefon: tel/fax: 12 270-16-10 

Adres szkoły: ul. Św. Bartłomieja Ap.16/1     32-031 Mogilany 

 

 

mailto:spmogilany@op.pl


 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE LITERACKIM 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

   

Imię:   

Nazwisko:  

Kategoria:  

(skreślić niepotrzebne)  
klasy 4 – 6 / klasy 7 – 8 i gimnazjum  

Klasa, wiek:  

Wiersz (tytuł):  

Pełna nazwa szkoły:   

Adres szkoły:  

nr telefonu szkoły:  

e-mail szkoły:  

Imię i nazwisko nauczyciela 

zgłaszajacego ucznia: 
 

 

 

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

    podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

  



 

 

Mogilany,  dnia………………………………… 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                                                                      

z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) Informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Literackiego „100 – lecie 

odzyskania niepodległości” jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w 

Mogilanach, ul. Świętego Bartłomieja Apostoła 16/1 , 32-031 Mogilany, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych - odo.dmarek@onet.pl  

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, na 

podstawie udzielonej zgody tzn. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.  

4) odbiorcy danych osobowych; ze względu na możliwość upublicznienia imienia, nazwiska,  

klasy, a także wizerunku oraz wyniku konkursu dostęp do tych danych może mieć każdy kto 

korzysta ze stron internetowych, portali społecznościowych, czasopism,  

5) każdy uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody 

6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych 

uniemożliwia udział w konkursie, 

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

 

 

 

  Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości 

 

…………………………………………………………………………... 

        ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 
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ZGODY 

Uwaga! Brak zgody jest wyrażany brakiem podpisu  

 

   Wyrażam/y zgodę na udział naszego dziecka w Konkursie Literackim „100 – lecie 

odzyskania niepodległości” 

 

…………………………………………………………………………... 

        ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 

 

 

 Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez nas danych 

osobowych, w celach związanych z organizacją Konkursu Literackiego „100 – lecie 

odzyskania niepodległości”, w tym publikowanie danych osobowych wraz z wynikami 

konkursu i pracą konkursową w mediach, folderach i wydawnictwach okolicznościowych, na 

stronie i portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej w Mogilanach oraz Urzędu 

Gminy Mogilany jak również prezentowanie w trakcie wystawy okolicznościowej. 

 

…………………………………………………………………………... 

     ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 

 

 

 

 Wyrażam/y zgodę, na fotografowanie w trakcie konkursu oraz rozdania nagród 

i  publikowanie zdjęć naszego dziecka z wynikami konkursu w mediach, folderach 

i wydawnictwach okolicznościowych, na stronie i portalach społecznościowych Szkoły 

Podstawowej                        w Mogilanach oraz Urzędu Gminy Mogilany. 

 

…………………………………………………………………………... 

        ( podpis rodziców /opiekunów prawnych ) 

 

 

 


