XII POWIATOWY KONKURS POETYCKI
,,WIERSZEM MALOWANE”
pod patronatem

Burmistrza Czyżewa

CZYŻEW 2019

REGULAMIN
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie.
Cele konkursu:
a) rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
b) popularyzacja współczesnej, amatorskiej twórczości poetyckiej.
Temat konkursu
Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o tematyce dowolnej.
Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu
wysokomazowieckiego.
2. Każda placówka, po wcześniejszym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, może wytypować do
konkursu powiatowego maksymalnie czterech uczniów z każdej kategorii wiekowej.
3. Uczestnik może zgłosić tylko jeden autorski utwór poetycki.
4. Wiersz nie powinien być dłuższy niż jedna strona formatu A5, czcionka Times New Roman,
pkt. 11, interlinia 1, marginesy 1 cm .
5. Każdy utwór opatrzony informacją: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko
opiekuna należy nadesłać na adres e- mail: uscinska18@vp.pl w terminie do 7 kwietnia 2019r.
6. Nadesłane utwory uczniowie zaprezentują osobiście przed publicznością w czasie konkursu
finałowego, który odbędzie się 28 maja 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie,
ul. Mazowiecka 34.
Początek uroczystości godzina 10.00.
7. Utwory będą oceniane przez jury powołane przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I- VI,
b) uczniowie klas VII, VIII, gimnazjów i szkół średnich,
− wg następujących kryteriów:
a) temat /sposób ujęcia,
b) oryginalność tekstu,
c) bogactwo i poprawność form stylistycznych i językowych,
d) wartość artystyczna.
9. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
10. Zgłoszenie do konkursu wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy
przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
ul. Polna 5
18-220 Czyżew
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 606253583
Regulamin konkursu dostępny jest na szkolnej stronie internetowej: www.spczyzew.pl /w zakładce do
pobrania/.

Karta zgłoszenia do XII Powiatowego Konkursu Poetyckiego
„Wierszem malowane”
edycja 2019r.
Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów
ul. Polna 5
18-220 Czyżew
tel. / fax 862755040
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl

Tytuł wiersza ………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania………………………………………………………….....................................................
3. Telefon ………………………………………………..…………………………………………………………………………...
4. Adres e-mail ……………………………………………….l…………………………………………………………………….
5. Rok urodzenia ………………………………………………..…………………………………………………………………..

Oświadczam, że znam oraz akceptuję warunki regulaminu XII Powiatowego Konkursu Poetyckiego
„Wierszem malowane” , jednocześnie informuję, iż wyrażam zgodę na udzielenie organizatorom
nieodpłatnego i bezterminowego prawa do druku zgłoszonych prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzaniu moich danych osobowych, które udostępniłem/am organizatorom
XII Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Wierszem malowane”.
Oświadczam, iż nadesłane prace nie naruszają praw autorskich.

Czytelne podpisy -uczestnika oraz opiekuna
……………………………………………………………………

Miejscowość i data
……………………………….

Pieczęć instytucji

Pieczęć i podpis dyrektora

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
uczestników XII Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Wierszem malowane”, prawnych opiekunów oraz
członków komisji konkursowej
1. Administratorem danych osobowych uczestników, nauczycieli, opiekunów oraz członków komisji konkursowej
jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie u. Polna 5, 18-220 Czyżew.
2. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie skontaktować się
można pod adresem e-mail: ido@umczyzew.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz
promocji szkoły.
4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez dokonanie zgłoszenia i
podanie danych bądź poprzez pozowanie do zdjęć i nagrań audio oraz wideo (wizerunek).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, za wyjątkiem mediów lokalnych i sponsorów ani
do państwa trzeciego.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i będzie je
przechowywał przez czas trwania konkursu, a po tym okresie dane zgromadzone w formie papierowej zostaną
usunięte, chyba że uczestnicy wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych w celu budowania pozytywnego
wizerunku szkoły i społeczności uczniowskiej. Jeśli dane takie jak, np. informacje o zwycięzcach czy wizerunek osób
będą dalej przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (budowania
pozytywnego wizerunku szkoły), każda osoba może wnieść sprzeciw wobec takich działań.
7. Każdy (a opiekunowie prawni także w imieniu małoletniego dziecka) ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia lub do wycofania takiej zgody w
każdym czasie oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w konkursie na zasadach
określonych w Regulaminie.

