
Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku
34 – 472 Piekielnik 202 tel. 18 2639014; 18 2639500

  REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

LITERACKIEGO  pt. „Być jak Kornel Makuszyński”

1. Organizator: Szkoła Podstawowa  im. K. Makuszyńskiego w Piekielniku.

2. Cele konkursu : 

 przybliżenie uczniom wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego;

 zachęcenie  młodzieży  do  pisania  tekstów  literackich  i  prezentowania  własnej
twórczości literackiej;

  rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną 

i językową utworu; 

 promowanie młodych talentów i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski (szczególnie
do szkół noszących imię Kornela Makuszyńskiego) 

4.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 
II kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.
Każda szkoła może przesłać maksymalnie dwa wiersze w każdej kategorii wiekowej.

5.  Zadaniem  uczestników  jest  zapoznanie  się  z  życiem  i  twórczością  Kornela
Makuszyńskiego oraz  napisanie wiersza. 

6. Forma wiersza:
 -  dowolna,  zgodna  z  artystycznymi  wyborami  twórców  -  uczniowie  klas  IV-VI  szkół
podstawowych,
-  akrostych - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych ( zał. 1),
-  treść zgodna z tematem konkursu – życiem i twórczością K. Makuszyńskiego,
-  praca nie dłuższa niż strona A4 napisana czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5,
- wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory niepublikowany 
  i nienagradzany. 

7. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
   Zostaną przyznane nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kate- 
   gorii wiekowej.

8. Ocenie podlegać będą: 
- styl i język utworu, 



- dobór i znajomość środków literackich, 
- wartość artystyczno-literacka, 
- oryginalność ujęcia tematu wiersza, 
- poprawność językowa i ortograficzna.

9. Każda praca powinna być podpisana: tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, klasa, nazwa
szkoły oraz nazwisko nauczyciela (opiekuna) i przesłana w formie wydruku komputerowego
wraz   z  załącznikami:  2,  3  do  22  stycznia  2021  r.  na  adres  organizatora  -  Szkoła
Podstawowa  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Piekielniku,  34  –  472  Piekielnik  202  
z dopiskiem Konkurs Literacki.

10.  Rozstrzygnięcie  konkursu  zostanie  ogłoszone  na  stronie  szkoły
http://sppiekielnik.weebly.com do dnia 01.02.2021 r. 

11. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora.
Autorzy przekazują prawa autorskie na rzecz Organizatora. 

12.  Uczestnictwo  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  autora  wszystkich
postanowień tego regulaminu. W razie problemów technicznych Organizator zastrzega sobie
prawo do indywidualnych rozstrzygnięć.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
 
14. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

15. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu szkoły:
18 263 90 14. 

http://sppiekielnik.weebly.com/


Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2

Imię  i nazwisko
ucznia

Kategoria wiekowa Szkoła Opiekun



Załącznik nr 3

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....
………………….., (imię i nazwisko)

zamieszkały/a ………………..…………………………………..……….
………………………… (adres) 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
 
dziecka   .......................................
………………………...................................................................

(imię i nazwisko)

ucznia  ...................................................................................................................................
...........

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „Być jak
Kornel Makuszyński” w roku szkolnym 2020/2021.

………………………………………………..
Podpis 

b) wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka,
a  także  na  umieszczenie  zdjęć  i  nagrań,  zawierających  wizerunek  mojego  dziecka,
zarejestrowanych  podczas  uroczystego  zakończenia  konkursu  na  stronie  internetowej
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego. 

………………………………………………..
Podpis 

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam1 się  z  regulaminem  Ogólnopolskiego
Konkursu   Literackiego  pt.  „Być  jak  Kornel  Makuszyński” i  akceptuję  jego
postanowienia.

………………………………………………..
Podpis

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, iż:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych  osobowych  jest  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  K.
Makuszyńskiego. 
Inspektor ochrony danych: Mateusz Latoszek
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: 
mlatoszek@czarny-dunajec.pl 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu:  organizacji  i  przeprowadzenia
Ogólnopolskego Konkursu Literackiego pt. „Być jak Kornel Makuszyński” w roku szkolnym
2020/2021.zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.).

Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
archiwalnymi.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo cofnięcia zgody:
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.:
22 5310300, fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem,  a  ich  niepodanie  będzie
skutkowało  uniemożliwieniem  udziału  Pani/Pana  dziecka w  Ogólnopolskim  Konkursie
Literackim pt. „Być jak Kornel Makuszyński” w roku szkolnym 2020/2021..

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.

mailto:mlatoszek@czarny-dunajec.pl

