„ POZWÓL SOBIE PISAĆ ”

Pisz. Nawet jeśli masz zły dzień i uważasz, że piszesz śmieci.
Pisz. Ponieważ tysiąc pięćset złych słów można poprawić. Nie
możesz za to poprawić tego, czego nie napiszesz. Świetny pomysł
w twojej głowie jest bezwartościowy. Świetny pomysł źle wyrażony
na papierze może być poprawiony. Więc pozwól sobie pisać ....
Steven Savile

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego
zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim
„POZWÓL SOBIE PISAĆ...”.

REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie,
ul. Szkolna 6 46-060 Prószków
II. KOORDYNATORZY
Elżbieta Tokarska-Wydrych
Dorota Juszczyńska
III. CELE KONKURSU
zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
promocja młodych twórców,
stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.
rozwijanie umiejętności językowych,
kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,






IV. UCZESTNICY KONKURSU


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach:
Klasy I-III Klasy IV -VIII

V. WARUNKI UCZESTNICTWA





Zadaniem uczestnika jest napisanie własnego utworu w języku polskim.
Praca nadesłana na konkurs powinna być pracą własną, wcześniej nienagradzaną
oraz niepublikowaną, nie może być kopią, plagiatem lub fragmentem innych prac.
Pracę należy dostarczyć w formie papierowego wydruku A4 (Times New
Roman 12, odstępy między wersami 1,5) lub napisaną ręcznie w sposób czytelny
i przejrzysty.
Temat i gatunek utworów jest dowolny.

VI. SPOSÓB OPISANIA PRAC KONKURSOWYCH



Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym,
według wzoru (załącznik 1.).
Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodzica dziecka na udział w konkursie
(załącznik 2.).

VII. CZAS TRWANIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU






Utwory należy dostarczyć do 18 maja 2021 r. osobiście lub przesyłką na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie,
ul. Szkolna 6 46-060 Prószków, z dopiskiem Konkurs Poetycki 2021.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 2 czerwca 2020r. na stronie internetowej
organizatora www.pspproszkow.pl
Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród oraz prezentacja utworów nastąpi
2 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w
Prószkowie.
Prace niekompletne, źle opisane oraz bez zgody rodzica/opiekuna dziecka nie
będą brane pod uwagę w ocenie.

VIII. KRYTERIA OCENY PRAC




Zachowanie opisanych warunków regulaminu.
Poziom, oryginalność, estetyka i walory literackie.
Poprawność językowa.

IX. RODZAJ NAGRÓD



Spośród nadesłanych utworów poetyckich komisja konkursowa nagrodzi po trzy
najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.
Zwycięzcy otrzymają - nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy
dyplomy.

X. PRAWA AUTORSKIE






Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie
i rozpowszechnianie pracy przysłanej na konkurs oraz danych osobowych w celu
ich publikacji.
Uczestnik(jego opiekun prawny) wyraża zgodę na fotografowanie i
audiowizualną rejestrację jego pracy w materiałach dotyczących organizowanego
konkursu.
Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia
za rozpowszechnianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie pracy przez
organizatora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE






Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie
Organizatorów oraz na stronie internetowej www.pspproszkow.pl
Uczestnik (w jego imieniu opiekun prawny), przystępując do udziału
w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
udostępnionych Organizatorom na potrzeby związane z udziałem w konkursie
określone w Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723
ze zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich
poprawienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechnienia utworów na stronie
internetowej szkoły www.pspproszkow.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Koordynatorzy
Elżbieta Tokarska-Wydrych
Dorota Juszczyńska

załącznik 1
KAŻDA PRACA LITERACKA LUB PLASTYCZNA POWINNA BYĆ CZYTELNIE
OPISANA NA ODWROCIE, PISMEM DRUKOWANYM, WEDŁUG WZORU:

NAZWISKO
IMIĘ

KLASA
NAZWA I ADRES SZKOŁY

E-MAIL SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA
PRZYGOTOWUJĄCEGO
UCZNIA

załącznik 2

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w
Konkursie „Pozwól sobie pisać...”
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA……………………………………………………………
KLASA……………………………………………………………………………………..
NAZWA I ADRES
SZKOŁY………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze.zm.). Przetwarzane dane (imię i
nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem
świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława
Koraszewskiego w Prószkowie, tel. 774648083, e-mail: pspproszkow@poczta.onet.pl,
 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest brak
możliwości udziału dziecka w konkursie,
 celami przetwarzania danych są przeprowadzenie i dokumentowanie konkursu,
 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in.
firmy IT, kancelarie prawne, itp.),
 dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora,
na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji
ani profilowanie,
 przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione
prawa lub naruszało RODO,
 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

