
Regulamin pierwszego turnieju twórczości literackiej  

im. Jana Szczepanika 

I. Organizator: 

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika 

w Krośnie. 

 

II. Cele turnieju: 

 rozpowszechnianie wiedzy na temat Jana Szczepanika, 

 rozwijanie umiejętności literackich, 

 uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka, 

 stworzenie możliwości zaprezentowania własnej twórczości, 

 rozbudzanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości artystycznej, 

 inspirowanie do aktywności twórczej, kształtowanie postaw literackich oraz wiary we 

własne siły i umiejętności. 

III. Grupy docelowe: 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych miasta 

Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz w drugiej kategorii uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest 

całkowicie dobrowolne. Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki 

regulaminu. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 teksty, jeden autor może przysłać 

tylko jeden komplet - utwór poetycki + utwór epicki lub tylko utwór poetycki lub epicki, 

utwór powinien być napisany komputerowo, dowolnym stylem - każdy tekst musi zostać 

opatrzony czytelną metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, 

(uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły, dokładny adres e-mail, oraz telefon 

kontaktowy rodzica/opiekuna - utwory nie mogą zawierać treści obrażających, oświadczenie 

o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Utwory 

nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.” Informacje te zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą 

i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie. 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż: 

 Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl 

 Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem udziału 

w konkursie, zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 Odbiorcami danych uczestników i opiekunów są upoważnieni pracownicy Administratora. 

mailto:iod@netmol.pl


 Dane osobowe uczestników i opiekunów przechowywane będą przez okres niezbędny do 

rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody. 

 Pełnoletni uczestnicy / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo do 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

w dowolnym momencie. 

 Pełnoletni uczestnicy / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin 

a w pozostałych przypadkach dobrowolne. 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)    

 

V. Terminarz konkursowy: 

 Prace muszą zostać wysłane do 4 marca 2022 roku.  

 Prace prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres : 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika, ul. Podkarpacka 16,   

38-400 Krosno lub osobiście (do sekretariatu szkoły) 

 Do pracy musi być dołączony formularz zgłoszenia – załącznik 1 i zgoda – załącznik 2. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 4 kwietnia 2022 roku na stronie 

internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl . Laureaci zostaną powiadomieni również drogą 

mailową. 

V. Nagrody: 

Wybór najciekawszego i najbardziej oryginalnego wiersza zostanie dokonany przez jury. Jury 

z nadesłanych prac wybierze laureatów i ewentualne wyróżnienia we wszystkich kategoriach. 

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

▪ inspiracja tematem konkursu, 

▪ wartości artystyczne i oryginalność. 

W konkursie zostaną przyznane trzy główne nagrody oraz wyróżnienia: 

1 miejsce – karta podarunkowa  w wysokości 300 zł, 

2     miejsce – karta podarunkowa  w wysokości 150 zł, 

3     miejsce - karta podarunkowa  w wysokości 50 zł. 

 

. 

 

 

 

http://www.zsp1.fc.pl/


 

 

 

Załącznik1 

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie  

              Pierwszy turniej twórczości literackiej im. Jana Szczepanika 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu, adres e-mail  

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

_______________________________________________________________________ 

Oświadczenie zgłaszającego: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Pierwszy turniej twórczości 

literackiej im. Jana Szczepanika” 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.  

                                                                                   

 

 …..………………………………………….. 

                                                                 Data i czytelny podpis zgłaszającego 



Załącznik 2 

 

Oświadczenie 

 

I. Oświadczam,  że jestem autorem pracy literackiej nadesłanej na konkurs „Pierwszy turniej 

twórczości literackiej im. Jana Szczepanika” i dysponuję prawami autorskimi zgodnie 

z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) do niniejszej 

pracy oraz przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie na organizatora zgodnie z Regulaminem 

konkursu. 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych 

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781).  

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana 

Szczepanika w Krośnie mojego nazwiska oraz wizerunku utrwalonego podczas finału 

konkursu w dniu rozdania nagród na stronie www.zsp1.fc.pl  w celu ogłoszenia wyników 

konkursu jeśli takie spotkanie będzie możliwe w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

IV. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przeze mnie pracy 

konkursowej wraz z moim wizerunkiem, podczas wystawy pokonkursowej w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16, na stronie 

internetowej organizatora konkursu, profilu w portalu społecznościowym (Facebook). 

 

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, ul. Podkarpacka 16. 

Posiadam prawo do wglądu w treść danych oraz możliwość ich poprawiania, a podanie 

danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

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

Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

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

Miejscowość i data  

 

 

 


