
 

 

Szkoła Podstawowa nr 3                                    

im. Jana Pawła II w Wieruszowie                              

zaprasza uczniów klas IV-VIII do udziału                        

w konkursie poetyckim.                                                                    

 

Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu                                                                       

„ Zdrowe powietrze to jest to!” współfinansowanego ze środków                          

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJCIEKAWSZY WIERSZ O TEMATYCE OCHRONY POWIETRZA. 

 

§1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie  

§ 2. Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII  Gminy Wieruszów. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

§ 3. Cele konkursu 

1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza, w tym wpływu 

podejmowanych działań i decyzji na stan powietrza.  

2.  Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody. 

3.  Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci. 

4.  Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wygląd środowiska. 

5. Propagowanie twórczości literackiej. 

§ 4. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII. 

2. Udział w konkursie polega na napisaniu tekstu poetyckiego max. 20 wersów zainspirowanego 

tematyką ochrony powietrza w dowolnej formie literackiej (np. ballada, hymn, elegia, tren). 

§ 5. Ocena prac 

1. Prace oceni powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

2. Ocenie podlegają prace samodzielnie napisane i nigdzie dotąd niepublikowane. 

§ 6. Warunki 

1. Jeden autor może przedstawić tylko jedną własną pracę literacką (prace nie mogą być 

wykonane w grupie). 

2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikowanie  przez 

organizatora konkursu. 

3.  Opis pracy konkursowej - metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, 

klasę, tytuł utworu poetyckiego. 



4. Praca konkursowa powinna być napisana pismem komputerowym (czcionka Times New Roman, 

rozmiar 14) i wydrukowana w formacie A4 

5. Do pracy należy dołączyć dokumenty będące załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu.  

§ 7. Termin składania prac 

Prace należy składać do dnia 28 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły  

z dopiskiem Gminny Konkurs Literacki „Zdrowe powietrze to jest to!”. 

§ 8. Nagrody 

1. Przewidziano nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. 

2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień. 

§ 9. Finał Konkursu 

1.  Informacja o laureatach, terminie wręczenia  nagród zostanie przekazana mailowo                                         

do sekretariatów szkół biorących udział w konkursie i zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

§ 10. Postanowienia ogólne 

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w czasie 

podsumowania konkursu,  na stronie internetowej Organizatora i lokalnej prasie. 

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i dostarczenie wraz z pracą 

 załączonych oświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE POETYCKIM                             

„Czyste powietrze wokół nas” 

  

  

  

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………… 

Nazwa szkoły/ klasa …………………………………………………….…. ……                    

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  …………..…….………………… 

  

 

Zgłaszam udział mojego dziecka w konkursie poetyckim  pn. „Czyste powietrze wokół 

nas” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II                                           

w Wieruszowie.                                                                                                      

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem w/w konkursu i akceptuję jego zapisy. 

Równocześnie oświadczam, iż moje dziecko jest autorem nadesłanego wiersza i że nie 

był on nigdy publikowany i zgłaszany do innego konkursu.                          

Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania 

wiersza mojego dziecka w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje 

organizator. 

 

    

  

 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*   

  

  

  

  

  * Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                           



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II  w Wieruszowie podanych 

danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu,  w celu związanym  z organizacją i 

przeprowadzeniem konkursu poetyckiego pn. „Czyste powietrze wokół nas”.    

 

……………………………………………………data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*   

  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU    

  Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oświadczam, iż   

 wyrażam zgodę **  

 nie wyrażam zgody**   

  

na nieodpłatne wykorzystywanie i  rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (wraz  z imieniem                                 

i nazwiskiem) przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie,  utrwalonego w postaci zdjęć  

z wydarzeń zorganizowanych  w ramach  konkursu poetyckiego.  

  

Niniejsza zgoda:   

- nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;                                                                                                

- obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;                                                     

- dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych 

ww. podmiotów, w gazetach, Internecie;                                                                                                                                                            

- dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu 

promocję działań Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Wizerunek, o którym tu mowa 

może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne.  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  i 

przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby 

wskazane w oświadczeniu.  Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego 

niepełnoletniego syna/córki*  

  

           ……………………………………………………  (data i czytelny podpis) *  

  

* Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                          

** Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem   

  

  

 



Klauzula informacyjna: 

  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO informuję, iż:  

  

1) administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II                         

w Wieruszowie, ul Warszawska 123a,  98-400 Wieruszów, tel. 62 78 42 584 reprezentowana przez Dyrektora;  

2) z inspektorem ochrony danych Markiem Walczakiem można kontaktować się pisząc na adres email: 

iodwieruszow@gmail.com  

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach związanych z 

realizacją zadań szkoły.  

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być 

tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6) Pani/Pana ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7) Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 

udziału Państwa dziecka w konkursie plastycznym.  

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; 10) 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 
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