
 

Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości „Niepodległa” 

 

§ 1 

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę jest Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

 

1) upamiętnienie przez uczniów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 

2) rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią Polski, 

 

3) kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw, 

 

4) zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii Polski, 

 

5) rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów. 

 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa 

 

1) Konkurs jest skierowany do uczniów  klas V – VIII szkół podstawowych,  III klas gimnazjalnych 

oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe). 

 

2) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

 

3) Każdy z uczestników musi mieć swojego opiekuna w osobie nauczyciela szkoły, którą będzie 

reprezentował. Jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczniów. 

 

4) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich, w tym też zdjęć na rzecz 



organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. Nr 90 poz. 631). Organizator konkursu ma prawo do 

utrwalania poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, 

a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 4 

Treść prac 

 

1. Tematy prac do wyboru: 

 

1) „Byłem, widziałem, walczyłem” - kartka z pamiętnika polskiego Legionisty. 

 

2) Patriotyzm dawniej i dziś. List nastolatka do prapradziadka walczącego o niepodległość 

Polski. 

 

3) „Ojczyznę kochać, trzeba i szanować...” Rozważania na temat postaw współczesnych 

nastolatków. 

 

4) „28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej. Po raz 

pierwszy otrzymałyśmy prawa wyborcze” - rozwiń temat w formie przemówienia. 

 

2. Charakterystyka pracy: 

1) Długość utworu może zajmować maksymalnie 2 strony formatu A4 (czcionka Times New 

Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5). 

2) Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1). 

 

§ 5 

Termin i miejsce składania prac 

 

1) Prace należy składać do 29 października 2018 r. (liczy się termin wpływu pracy, a nie stempla 

pocztowego). 

 

2) Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 listopada 2018 roku w godzinach popołudniowych. 

 

3) Prace należy przesłać na adres: 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków 

 ul. Krynicka 8 

 87-100 Toruń 

 dopisek – konkurs literacki „Niepodległa” 

 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

4) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas przesyłki. 

 

5) Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu 

oraz o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród. 

 



 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

 

1) W Jury konkursu zasiadać będą: 

a) przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej, 

b) przedstawiciel Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, 

c) przedstawiciel Towarzystwa Nauczycieli Bibliotek Szkół Polskich oddział w Toruniu, 

d) nauczyciele języka polskiego z SP Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków. 

 

2) Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: 

 

a) w kategorii dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, 

 

b) w kategorii dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum 

 

c) w kategorii dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. 

 

3) O przyznaniu nagród uczniowie i ich placówki zostaną powiadomione telefonicznie. 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1.Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu konkursu 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS LITERACKI „NIEPODLEGŁA” 
 

 

Imię i nazwisko autora……………………………………………………………….. 
 
Klasa i wiek ………………………………………………………………….............. 
 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………….. 
 
Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………........ 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję 
jego warunki 
 
 

  ……………………………………….                                                 
           podpis rodzica/opiekuna prawnego  

                                                           lub pełnoletniego uczestnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(RODO) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe  jest: Szkoła 

Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu z siedzibą przy ul. Krynickiej 8, 

1.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która weźmie udział 

w konkursie literackim prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia              

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2.   Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

3.     Dane osobowe ucznia przetwarzane będą przez czas trwania konkursu literackiego                      

i ogłoszenia wyników podczas uroczystej gali 09.11.2018r.. 

4.    Uczeń posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5.    Uczniowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez 

ucznia zgody przed jej cofnięciem. 

6.     Dane osobowe uczniów nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7.   Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8.    Uczeń ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez administratora. 

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości udziału w zawodach sportowych 

10.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:rodo1@tcuw.torun.pl; 

56 611 89 92. 

  

 


