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Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Szczecinie 
oraz 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie 
zapraszają do wzięcia udziału w organizowanym  po raz dziewiąty 

 Regionalnym Konkursie Literackim pod tytułem „Oto ja” 
 
 

REGULAMIN 
 

ORGANIZATORZY 
 

1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział  
w Szczecinie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Szczecinie, zwani dalej Organizatorami Konkursu. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie. 
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej SNaP-u 

http://www.snapszczecin.blogspot.com/ i  I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie  
http://lo1.szczecin.pl/  

 
 

CELE 
 

• Rozwijanie zdolności twórczych uczniów. 
• Doskonalenie różnych form pisarskich. 
• Twórcza organizacja czasu wolnego. 
• Propagowanie wartości humanistycznych. 
• Kształtowanie wrażliwości na estetykę i poprawność języka ojczystego. 

 
 

UCZESTNICY 
 

4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 
5. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego 

klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 
6. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem w nim danych jest całkowicie    

dobrowolne. 
 

TEMAT 
 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pisemnej pracy literackiej, której 
temat, treść i forma byłaby związana z hasłem „Oto Ja”. Tekst może być opracowany 
w różnej formie i może wykorzystywać różne gatunki literackie. Prace powinny być 
artystyczną wypowiedzią uczestników konkursu. 

 
PRACE KONKURSOWE 

 
7. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie. 

http://www.snapszczecin.blogspot.com/
http://lo1.szczecin.pl/
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8. Szkoła ma prawo zgłosić 5 prac uczniowskich (w przypadku zespołów szkół po 5 prac  
z każdej szkoły).  

9. Każda praca musi być opatrzona godłem oraz skrótem oznaczającym szkołę, do której 
uczęszcza autor – według wzoru: SP – szkoła podstawowa, G- gimnazjum, L – szkoła 
ponadgimnazjalna (bez podawania numeru szkoły). 

10. Do pracy konkursowej trzeba dołączyć osobną kopertę, również opatrzonej godłem. 
Ze względów formalnych prosimy, aby godło nie było wyrażone symbolem 
plastycznym.  
Powinny znajdować się w niej pozostałe dane:  

 tytuł pracy, 

  imię i nazwisko autora, 

 e-mail i nr telefonu autora, 

 adres korespondencyjny autora (ulica i nr, kod i miejscowość), 

 imię i nazwisko opiekuna, 

 e-mail opiekuna, 

 nazwa, adres i telefon szkoły, 

 w przypadku zespołów szkół konieczne jest wskazanie konkretnego poziomu 
szkoły. 

11. Informujemy, iż prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą uwzględnione 
w konkursie.  

12. Autorzy, nadsyłając pracę, zgadzają się na zamieszczenie jej kopii na stronach 
internetowych SNaP-u i I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz wykorzystanie 
jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych. 

13. Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie dotyczące 
prawa autorskiego i prawa do wizerunku (w przypadku uczestników nieletnich 
oświadczenie powinno zostać podpisane przez ich opiekunów prawnych), które 
znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką 
konkursu lub prac łamiących majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich. 

15. Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi 
ogólnie przyjęte wartości – takie prace nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że 
nadesłana praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatorów konkursu. 
 

TERMINARZ KONKURSU 
 

16.  Ogłoszenie konkursu następuje 12 grudnia 2016. 
17.  Nadsyłanie prac: do 15 stycznia 2017 (decyduje data stempla pocztowego) 
18.  Na prace z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI czekamy pod adresem: 

 
I Liceum Ogólnokształcące 
Im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Al. Piastów 12 
70-331 Szczecin 
 

19. Przesłanie pracy konkursowej wraz z podpisanym oświadczeniem jest równoznaczne 
z uczestnictwem w Konkursie 

20. Po zakończeniu Konkursu nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom. 
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ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
21. Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka polskiego – 

członków i sympatyków SNaP-u.  
22.   Kryteria oceny:  

 oryginalność pomysłu,  

 indywidualny i twórczy charakter wypowiedzi w zakresie formy lub 
treści oraz ujęcia tematu, 

 bogactwo środków stylistycznych, 

 poprawność językowa, 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 
 

23.   Informacja o wynikach Konkursu ukaże się na stronach internetowych SNaP-u 
http://www.snapszczecin.blogspot.com/ i  I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 
http://lo1.szczecin.pl/ 

24.  Uroczyste zakończenie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2017 roku w 
auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie przy alei Piastów 12 o godz. 14.00. 

25. Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni mailowo zgodnie z podanymi adresami. 
 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 
 

26. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 
organizatorom konkursu praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do 
utworu w zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu – wytwarzania egzemplarzy 
utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu; 

 obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie 
do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą 
przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym 
nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i 
opracowań, wykorzystywanie fragmentów, 

 oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem miedzy innymi ujawnienia nazwiska Autora 
(autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 
1 egzemplarza autorskiego każdego wydania. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
27. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na Konkurs 

prac. 
28. Reklamacje związane z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu w 

terminie do 1 kwietnia 2017 roku w formie pisemnej. 

http://www.snapszczecin.blogspot.com/
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29. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana 
przez okres roku od daty wyłonienia laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która 
zgodnie z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres. 

30. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

31. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestnika zgodnie 
z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane 
takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 
24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 
Organizatorzy Konkursu informują uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą 
przetwarzane w siedzibie SNaP-u na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 
uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 
niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. 
Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz 
żądania ich usunięcia. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w konkursie. 

32. Uczestnik pełnoletni zobowiązany jest dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi 

zmianami) na przetwarzanie moich danych przez SNaP oraz I LO, na cele związane z 

Konkursem, w szczególności w celu przesłania przyznanej w ramach Konkursu 

nagrody” pod rygorem wykluczenia z Konkursu i utraty uprawnień do nagrody. 

33. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac oraz  

nieodsyłania prac nienagrodzonych. 

34. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania w czasie uroczystego 
zakończenia konkursu i wręczenia nagród oraz umieszczenia zdjęć na swoich stronach 
internetowych.  
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ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

Ja, niżej podpisany/a 

..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że w stosunku do syna/córki 

...................................................................................................................... 

(imię i nazwisko syna/córki) 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki przez: 

SNaP Oddział w Szczecinie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, w celach związanych z udziałem syna/córki w Regionalnym Konkursie 

Literackim pod tytułem „Oto ja” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Wiem, że przysługuje mi prawo 

dostępu do danych syna/córki oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do przystąpienia do konkursu. 

2. zapoznałem/am się z regulaminem Regionalnego Konkursu Literackiego pod tytułem „Oto 

ja” i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu całości lub 

fragmentów pracy literackiej  syna/córki. Ponadto wyrażam zgodę na jego upublicznianie i 

rozpowszechnianie w sposób umożliwiający dostęp w miejscu i czasie indywidualnie 

wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w internecie. 

 

 

…………………………………………………………                 ……………………………………………………………… 

           (miejscowość i data)                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


