
 

 

 

 

 
 

 
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  

„Każdy z nas jest ważny” 
 

EDYCJA II PROJEKTU 2022/2023 

 

§1  

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Stowarzyszenie „Życie z chorobą nie musi być smutne” imienia Karoli 

Majewskiej 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

 

§2  

CELE KONKURSU: 

- Kształtowanie zachowań i postaw prospołecznych zorientowanych na 

pomaganie, dzielenie się oraz opiekę nad osobami słabszymi, chorymi.  

- Upowszechnianie wiedzy na temat budowania poprawnych relacji 

międzyludzkich. 

- Inspirowanie uczniów/wychowanków do twórczej aktywności literackiej.  

- Uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

 

 

 

 

 



§3 

UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów/wychowanków klas 7-8 szkół 

podstawowych, domów kultury, ośrodków szkolno – wychowawczych. 

 

2. Udział osób niepełnoletnich w Konkursie wymaga wypełnienia i wysłania 

zdjęcia/skanu wymaganych załączników. (Załącznik nr 1 i 2) 

 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które pozostają pracownikami 

lub zasiadają w organach Władz Organizatora Konkursu oraz osoby z nimi 

spokrewnione, jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział 

w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 

 

§4  

CZAS TRWANIA KONKURSU: 

 

1. Konkurs rozpoczyna się od 20.02.2023 r., a kończy 14.04.2023 r.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest w terminie do 28.04.2023 r.  

 

§5 

WYMOGI KONKURSOWE: 

 

1. Tytuł pracy:  Rozprawka na temat - ,,Każdy z nas jest ważny…” - Rozwiń myśl 

odwołując się do znanych Ci utworów oraz własnych przeżyć wynikających                           

z obserwacji świata. 

 

2. Praca powinna zawierać cechy rozprawki i mieć jednego autora. Tekst winien 

być napisany komputerowo, czcionką 14, a treść zajmować maksymalnie                     

1 stronę A4 wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. 



3. Każda klasa/grupa uczestnicząca w projekcie, drogą konkursu wewnętrznego, 

wyłania maksymalnie 1 najlepszą pracę literacką. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęć/skanu w formacie PNG 

lub JPG pracy literackiej oraz zgłoszeń do konkursu (załącznik nr 1)  

i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych klauzuli RODO (załącznik 

nr 2) a także umieszczenie ich w 4. module  w zakładce projektu. 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl 

5. Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac 

literackich zgodnie z ustalonymi kryteriami.  

6. Prace pozostaną własnością Organizatora,  który zastrzega sobie możliwość 

ich publikowania. 

§6 

NAGRODY: 

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów wybierze 10 finalistów 

konkursu, wśród których zostanie wyłoniony laureat/laureaci. Lista zwycięzców 

i wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 16 w Lublinie oraz na stronie stowarzyszenia 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl najpóźniej do dn. 28.04.2023r.  Nagrody 

rzeczowe dla laureata i finalistów konkursu zostaną przesłane pocztą, a dyplomy 

dla zwycięzców/wyróżnionych i podziękowania dla nauczycieli pocztą 

elektroniczną. 

 

§7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Wszystkie sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy. Uczestnik  

i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska oraz szkoły, w której się uczy, na stronie internetowej Szkoły 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/
https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/


Podstawowej nr 16 w Lublinie oraz na stronie stowarzyszenia 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl  

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane w celu 

wyłonienia finalistów i przyznania nagród. Wszystkie prace biorące udział 

w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów i wydane w formie 

publikacji pokonkursowej w celach reklamowych. 

Organizatorzy konkursu: 

Ewa Janiszewska 

Anna Nastaj 

Paulina Skałecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                NASI PATRONI: 

 

 

 

 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/


 

Załącznik 1 (do wysłania w formie zdjęcia lub skanu w formacie PNG lub JPG) 

 

Wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami. 

 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI  

,,KAŻDY Z NAS JEST WAŻNY” 

Autor pracy Imię i nazwisko.................................................................. 

Klasa ..................................................................................................... 

Szkoła..................................................................................................... 

Mail szkoły............................................................................................. 

Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………….. 

Liczba uczestników konkursu w placówce: ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do konkursu przekazuję moją pracę, przenoszę pełne prawa 

autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu oraz wyrażam zgodę             

na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu,  

a także w celach marketingowych. 

 

  

…………………………………  …………………………………….. 
(czytelny podpis autora pracy)                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 (do wysłania w formie zdjęcia lub skanu w formacie PNG lub JPG)  

 

KLAUZULA RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu jest 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im dyplomu/ nagrody/ upominku. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko dziecka, b) 

wiek, c) klasę, d) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, e) nazwę i adres szkoły.   

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 

cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem 

e-mail: projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych 

oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować 

się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

o wynikach konkursu. 

8. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia 

i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Im. Fryderyka Chopina 

w Lublinie oraz na stronie https://www.stowarzyszeniekaroli.pl  oraz w publikacji 

pokonkursowej.                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 

…..…………………………………………………………….ucznia ………………………… 

w ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
                                                                    (nazwa placówki) 

do celów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Każdy z nas jest ważny”  

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

………………………………………………… 

 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/

