NA WIERSZ I PROZĘ DLA MŁODZIEŻY (z klas V-VIII , III klasy gimnazjum i szkół
średnich) I DOROSŁYCH
MOTTO
Niepodległa, niepokorna
już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
bo na imię Polska ma.
Janusz Szczepkowski

REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR:
GPCKiE w Plichtowie, Gmina Nowosolna
2. CELE KONKURSU:
• pogłębianie wiedzy uczniów na temat drogi Polski do niepodległości
• uwrażliwienie na znaczenie i poszanowanie symboli narodowych,
• propagowanie czytelnictwa,
• uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu lub prozie,
• promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.
3. WYMAGANIA KONKURSOWE:

• W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
oraz dorośli
• Tematyka utworów powinna nawiązywać do motta przewodniego konkursu oraz do 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
• Nadesłane teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej
publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane.
• Należy przesyłać jeden egzemplarz prac w formie papierowej oraz dołączyć ich teksty
w wersji elektronicznej (w programie Word) − na podpisanej płycie CD/DVD.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 wiersz i 1 utwór
prozatorski.
• Utwory prozatorskie nie mogą przekraczać 10 stron maszynopisu (po ok. 30 wierszy na stronie),
czcionka Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (standardowe
ustawienie w programie Word). Strony powinny być ponumerowane i zszyte (spięte).
• Wiersze i utwory prozatorskie powinny być podpisane pseudonimem oraz zawierać klasę
i rodzaj szkoły ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia), nie dotyczy dorosłych. Do
pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, zawierającą
kartę uczestnika z danymi autora − wypełnioną wg załączonego wzoru.
4. KRYTERIA OCENIANIA:
• Utwory będą oceniane przez Komisję w dwóch kategoriach:
1) Wiersz
− uczniowie klas V-VIII
− uczniowie III klasy gimnazjum i szkół średnich
- dorośli
2) Proza (opowiadanie, esej lub nowela)
− uczniowie klas V-VIII
− uczniowie III klasy gimnazjum i szkół średnich
- dorośli
• Kryteria oceny utworów:
− twórczy charakter utworu,
− poprawność stylistyczna i językowa,
− walory literackie,
− zgodność z mottem przewodnim,
− oryginalność i samodzielność,
− wartości artystyczne.
• Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych przyzna po trzy
nagrody główne. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
• Autorzy najlepszych i wyróżnionych utworów otrzymają nagrody rzeczowe.
5. TERMINY:
• Autorzy składają swoje prace do 5 listopada 2018 r. w siedzibie Organizatora − z dopiskiem
„Konkurs Literacki” oraz załączonym nr telefonu.

• Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze utwory.
• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora do 09 listopada
2018 r.
• Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie
się w S.P. w Starych Skoszewach podczas obchodów dnia 11 listopada .
Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie o dokładnym terminie wręczenia
nagród zostaną zawiadomieni indywidualnie.
• Nagrodzone prace zostaną opublikowane.
6. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
• GPCKiE nie zwraca zgłoszonych na Konkurs prac i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystania utworów do publikacji i promocji Gminy.
• Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania utworów.
• Udział w Konkursie jest bezpłatny.
• Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 listopada 2018 r.
w GPCKiE..
• Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości
wręczenia nagród.
• Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w GPCKiE, Plichtów 21, pod nr tel.
519 150 012, na stronie UG i www.gpckie.pl oraz na Fb

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO
NA WIERSZ I PROZĘ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH ORAZ DOROSŁYCH

pseudonim:
imię i nazwisko:
adres domowy:
telefon:
kategoria:
(zaznaczyć)

szkoła podstawowa, gimnazjum / szkoła średnia / dorosły

klasa i wiek:
( nie dotyczy dorosłych )
wiersz (tytuł):
proza (tytuł):

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

podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana/dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminno Parkowego Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan
pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
email kontakt@iszd.pl
3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane Pani / Pana /dziecka w celu udziału
w konkursie LITERACKIM zgodnie z prawem i regulaminem konkursu.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
4. Dane osobowe Pani/Pana/ dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjnych.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/ dziecka, przysługują Pani/Panu, z
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub
drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
przez Administratora.
9. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
10. Dane Pani/Pana/ dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Ja niżej podpisany/a zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 666) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na

nieodpłatne wykorzystywanie przez GPCKiE w Plichtowie zdjęć oraz filmów zwierających
wizerunek mój/mojego dziecka zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w KONKURSIE
LITERACKIM. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Wyrażenie
zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej GPCKiE oraz Gminy Nowosolna, na portalu społecznym Facebook, w materiałach
promocyjnych, reklamowych i marketingowych GPCKiE oraz w mediach (prasa, telewizja).

