
Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego   

„Miłość z literą P w tle” 

 

pod patronatem p. Moniki Kowaleczko-Szumowskiej - tłumaczki, pisarki, autorki m.in. 

książek „Fajna ferajna”, „Galop’44”, „Gupikowo” 

 

 „Potrafisz. Powinieneś. I jeśli jesteś na tyle odważny,  

by zacząć [pisać], zaczniesz” (Stephen King) 

 

I. Organizator: 

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego  

w Warszawie 

II. Cele konkursu: 

- upowszechnienie zainteresowań twórczych, literackich wśród uczniów; 

- zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej; popularyzowanie 

twórczości uczniów; 

- rozwijanie kreatywnego myślenia oraz wyobraźni, 

- doskonalenie umiejętności redagowania opowiadania; 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

III. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest zredagowanie tekstu literackiego (opowiadania) poruszającego 

temat miłości i/lub przyjaźni. Temat pracy „Miłość z literą P w tle”. Każdy wyraz użyty  

w tekście musi rozpoczynać się wyłącznie literką P np. „Pani Paula poznała pana Pawła”. 

Nie wolno stosować:  

-spójników i, oraz, a, ani, ale, lecz, natomiast, zaś, lub, albo, czyli, czy, więc, dlatego, toteż, 

bądź, zatem, tudzież, przeto, jednak itp., 



- zaimka zwrotnego się. 

Można stosować wyrazy:  ponieważ, po czym, póki, przeto 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

- chęć udziału szkoły w konkursie należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy (zał.1); 

formularz wypełnia koordynator szkolny konkursu i wysyła go na adres  

e-mail: biblioteka@sp356.eu do 13.01.2022r., 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII, 

- prace konkursowe muszą być pracami autorskimi wcześniej nienagradzanymi  

i niepublikowanymi, 

- każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę konkursową, 

- pracę należy opatrzyć metryczką z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa, nazwa  

i adres szkoły, 

- tekst napisany na komputerze i zapisany w formacie PDF należy przesłać na adres e-mail: 

biblioteka@sp356.eu do 18 lutego 2022r. Wiadomość e-mailową należy zatytułować 

następująco: „Międzyszkolny Konkurs Literacki Miłość z literą P w tle”, 

- wraz z pracą konkursową należy nadesłać podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów 

oświadczenia dotyczące udziału w konkursie (zał. 2 i zał.3), 

- regulamin konkursu, oświadczenia, formularz zgłoszeniowy oraz plakat promujący konkurs 

znajdują się na stronie internetowej Organizatorów (www.sp356.eu), 

- po rozstrzygnięciu konkursu nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

 

IV Termin: 

Konkurs rozpoczyna się 10.01.2022r. i trwać będzie do 22.02.2022r. 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 28.02.2022r. 

 

mailto:biblioteka@sp356.eu
mailto:biblioteka@sp356.eu
http://www.sp356.eu/


V. Kryteria oceny prac: 

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem i regulaminem, 

- twórczy charakter pracy, 

- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna, 

- poziom literacki pracy. 

 

VI. Jury i nagrody:  

- jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. Członkami komisji będą nauczyciele 

języka polskiego oraz bibliotekarze (w tym pracownicy biblioteki publicznej w dzielnicy 

Białołęka), zaś honorowym członkiem komisji zostanie pisarka p. Monika Kowaleczko-

Szumowska, która objęła konkurs swoim patronatem, 

- o wynikach konkursu Organizatorzy powiadomią koordynatorów szkolnych telefonicznie lub 

poprzez e-mail. Lista laureatów ukaże się również na stronie internetowej SP356, 

- laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej, 

- prace konkursowe zostaną zaprezentowane w Zielonej Bibliotece (Biblioteka Publiczna  

w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy) w formie galerii, 

- decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VII. Kontakt: 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze SP356 pod 

numerem telefonu: (22)675-25-94 wew.32 oraz e-mailem: biblioteka@sp356.eu. 

 

 

Organizatorzy konkursu 

nauczyciele bibliotekarze SP356 w Warszawie 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

/pieczątka szkoły/ 

 

 

 

Zgłoszenie przystąpienia szkoły  

do międzyszkolnego konkursu literackiego  

„Miłość z literą P w tle” 

 

 

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkołę:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Pełna nazwa szkoły:  

 

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

 

3. Adres szkoły:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: …………………………………………….….. 

 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

/Podpis zgłaszającego/ 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE 

Dane uczestnika konkursu (autora pracy): 

Imię i nazwisko: 

_____________________________________________________________________________ 

Klasa: _______________________________________________________________________ 

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________ 

 

1. Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  

„Miłość z literą P w tle” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 356 im. R. Kaczorowskiego w 

Warszawie podanym wyżej zakresie w celu uczestnictwa w konkursie „Miłość z literą P w tle”. Mam 

świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

 

________________________________ 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej 

pracy uczestnika konkursu. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że uczestnikowi konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

4. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu (pracy 

konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i EOG na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu (w szczególności zasadami ochrony danych 

osobowych) sformułowanymi w regulaminie konkursu i akceptuję je. 

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

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 



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

konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy. 

 

 

(proszę zaznaczyć X, jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celu publikacji wyników 

konkursu na stronie internetowej Organizatora (https://sp356.eu/) oraz na terenie niniejszej placówki 

oświatowej (np. gazetka ścienna) oraz w wypożyczalni i na stronie internetowej Zielonej Biblioteki  -

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa w Dzielnicy Białołęka (https://zielona124.blogspot.com/). Mam 

świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w postaci fotografii umieszczonej na stronie 

internetowej Organizatora (https://sp356.eu/)  oraz na terenie niniejszej placówki oświatowej (np. gazetka 

ścienna). Mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

 

 

________________________________ 

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

Informacje dotyczące przetwarzania danych  

1. Administratorem danych podanych przez uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela 

ustawowego jest Organizator tj. Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie (03-287) przy ul. 

Głębockiej 66 reprezentowana przez dyrektora szkoły.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) udziału i przeprowadzenia konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o laureatach 

konkursu oraz ich prac w Internecie/galerii w budynku Organizatora (podstawa prawna –  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń 

podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”, 

d) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub 

nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody 

(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.   

3. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych uczestnika będzie 

brak możliwości udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili 

wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji konkursu, 

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać dane, np. przepisy podatkowe w związku z wręczeniem nagród rzeczowych, 

d) czas do momentu wycofania zgody, 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo: 

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych 

osobowych oraz kopię danych),  

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,  

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  

d) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie 

danych osobowych w Internecie ((https://sp356.eu/ oraz https://zielona124.blogspot.com/) oraz galerii w 

budynku Organizatora, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego 



Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach 

powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to 

dostawcy systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej oraz 

firmy hostingowe, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty. 

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej (inspektor@dbfo.waw.pl) lub telefonicznie 

(22 510 36 20 wew. 233). 

 

 

 

 

………………..…………........... 
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