
 

  

 

 

 

200 lat po wydaniu Ballad i romansów  

A. Mickiewicza 
  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, zwany dalej 

Organizatorem.  

1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

znajdujących się na terytorium województwa śląskiego 

1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

1.4. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w budynku 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej: https://sp20.katowice.pl/ 

1.5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

 

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  

2.1. Celem Konkursu jest promowanie aktywnej postawy wobec kształtowania norm 

kulturowych w kraju i na świecie. 

2.2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie wypowiedzi pisemnej noszącej znamiona 

manifestu, w której uczeń zaprezentuje stanowisko swoje i swojego pokolenia związane z 

aktualną sytuacją w kraju i/lub na świecie. Odpowie tym samym na pytanie, jak powinna 

wyglądać literatura w XXI wieku. 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1.  W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium województwa śląskiego. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH  

 

4.1. Uczestnik Konkursu powinien samodzielnie zredagować tekst noszący znamiona manifestu 

literackiego. Może on przyjąć formę przemówienia, odezwy, wiersza lub inną świadomie 

wybraną przez ucznia.  

4.2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, 

których autorem jest uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.  

 

5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

5.1. Prace konkursowe należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail: 

wyzwanieczytelniczesp20@gmail.com. 

5.2. Szkoła może zgłosić  do konkursu dowolną liczbę uczniów. 

5.3. Zgłoszenie Konkursu musi zawierać:  pracę konkursową sporządzoną w postaci pliku .rtf, 

.doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), zgodę opiekuna prawnego 

autora pracy (lub w przypadku uczestnika pełnoletniego – zgoda autora pracy) na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 2). 

5.4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 02.12.2022 roku. 

 

6. OCENA PRAC I NAGRODY 

6.1. Laureaci konkursu zostaną wybrani przez 4-osobowe jury. W ocenie prac będą brane pod 

uwagę: poprawność językowa i stylistyczna, dojrzałość i oryginalność treści. 

6.2. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach:  

6.2.1. Uczniowie szkół podstawowych: 

6.2.2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

6.3. Partnerem i sponsorem nagród konkursowych zostało Wydawnictwo Debit. W ramach 

Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca oraz nagrody 

dodatkowe za wyróżnione prace uczniów. 

6.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 12.12.2023 r. na stronie internetowej 

Organizatora (https://sp20.katowice.pl/), i Facebooku szkoły. Laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni przez Organizatora o wynikach drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  

7.1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu zgłoszenia). Dane 

osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w 

celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zebrania opinii od 

uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem 

– przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu; w zakresie ochrony praw własności 

intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy jest to niezbędne z uwagi na 

prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich 
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uprawnień do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie 

dłuższy niż czas trwania tych praw.  

7.2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w 

Konkursie.  

7.3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

zasadach określonych w RODO.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia galerii z nadesłanych prac i wykorzystanie 

ich w celach promocyjnych. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, 

tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w 

przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją 

drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów 

Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

8.4. Informacji na temat konkursu udziela: p. Milena Dudzik (e-mail: 

wyzwanieczytelniczesp20@gmail.com ). Wiadomości powinny zawierać w tytule nazwę konkursu. 
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Załącznik 1. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS WOJEWÓDZKI ”ROMANTYCZNY MANIFEST POKOLENIA” 
 

Imię i nazwisko autora  
 

Wiek autora  
 

Kategoria wiekowa (klasy VII-VIII SP/ I-IV 
PP)  

 

Klasa, adres i 
pełna nazwa 
szkoły 

 
 

Tytuł pracy  
 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 
 

Imię i nazwisko  
 

Numer telefonu  
 

Adres e-mail  
 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest efektem 

samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone 

prawami osób trzecich. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla 

uczniów i akceptuję jego warunki.  

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada 

uczestnik Konkursu.  

                                            

 

Zgoda na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………..………………… (imię i 

nazwisko autora pracy) w Konkursie dla uczniów „Daj lajka lekturze” oraz na nieodpłatne 

wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.  

  

 



 

 ………………………………………………………………………………………………..  

Miejscowość, data,  czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy 

 

 

 

Załącznik 2. 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy/autora pracy na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy 

………………………………………………………... w związku z udziałem w miejskim konkursie dla uczniów 

„Romantyczny manifest pokolenia” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 

Konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz 

upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową, w mediach oraz w ramach 

działalności edukacyjno–informacyjnej Organizatora. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

……………………………………………………………………………………………..  

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY/ AUTORA PRACY 

…………………………………………………………………………………………….  

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 


