
                  

                       Publiczna Szkoła Podstawowa  w Ujeździe              

                    ul. Strzelecka 6,   47-143 Ujazd;  tel. 77 463 77 23  

                             www.pspujazd.pl ;   e-mail: sekretariat@pspujazd.pl 

 

REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„Ujazd w jubileuszowej poezji i prozie” 

 Z OKAZJI 800-LECIA UJAZDU 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki, na jakich odbywa się Konkurs. 

2. Konkurs trwa od 01.02.2023 r. do 21.04.2023 r.  

Rozdział II 

Organizator 

§2 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  

w Ujeździe, ul Strzelecka 6, 47-143 Ujazd oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności 

Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3 Maja 5, 47-143 Ujazd. 

Rozdział III 

Przedmiot Konkursu 

§3 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackich (wierszy i prozy) 

ukazujących piękno obchodzącego w tym roku 800-lecie Ujazdu. 

2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, 

nienagradzane w innych konkursach. 

3. Cel konkursu: 

a) Uczczenie jubileuszu 800-lecia miasta Ujazd 

b) Inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywności twórczej 

c) Rozwijania talentów literackich 

d) Rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności 

e) Stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości prezentacji ich autorskich 

pomysłów. 

 

http://www.pspujazd.pl/


Rozdział IV 

Komisja Konkursowa 

§4 

1. Wyboru najlepszych prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa składająca się  

z przedstawicieli organizatorów i niezależnych ekspertów, powołana przez Dyrektora 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe  

2. Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej 

przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru najlepszych prac w poszczególnych 

kategoriach.  

3. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego 

laureatów. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

Rozdział V 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§5 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

a) Dzieci do 11 roku życia 

b) Dzieci i młodzież do 15 roku życia 

c) Dorośli 

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach literackich: 

a) Wiersz  

b) Proza (opowiadanie, wspomnienie, list, esej itp.). 

5. Utwór powinien dotyczyć miasta Ujazd i ukazywać piękno krajobrazu, złożoność historii, 

tęsknotę za Małą Ojczyzną. 

6. Dostarczone prace konkursowe muszą być napisane pismem drukowanym przy pomocy 

komputerowego edytora tekstu (czcionka Times New Roman 12, format jednostronnego A4)  

i dostarczone w formie elektronicznej na adres: konkurs_literacki@pspujazd.pl  lub w 

postaci gotowego wydruku. 

7. Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę literacką w dwóch kategoriach tekstu 

(wiersz/proza). Zgłoszenie następuje poprzez szkołę, do której uczęszcza uczeń lub 

samodzielnie (dorośli). 

8. Forma i długość utworu jest dowolna. 

9. Pracę konkursową  wraz ze skanem czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) 

należy przesłać na adres mailowy: konkurs_literacki@pspujazd.pl lub dostarczyć osobiście, 

mailto:konkurs_literacki@pspujazd.pl


lub pocztą tradycyjną z dopiskiem KONKURS LITERACKI do 21 kwietnia 2023 r. (decyduje 

data wpływu) pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w 

Ujeździe, ul Strzelecka 6, 47-143 Ujazd. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:  

a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania utworu (wiersza/prozy)  

w  materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących obchodów 800-lecia Ujazdu,  

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (w przypadku dzieci - jednego  

z rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych 

osobowych na potrzeby konkursu.  

11. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób 

trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.  

Rozdział VI 

Ocena konkursowa 

§6 

1. Kryteria oceny: 

 oryginalność ujęcia tematu, 

 jakość formy literackiej, 

 zasób słów, 

 stylistyka, 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 

Rozdział VII 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

§7 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody 

pieniężne (I miejsce w kategorii dzieci do 11 r.ż. oraz dzieci i młodzież do 15 r.ż. – 300,00 zł, 

kategorii dorośli – 600,00 zł) i rzeczowe.  

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 12.05.2023 r. na stronie internetowej 

www.pspujazd.pl  

3. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie lub 

mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. 

4. Wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się w dniach: 19-21.05.2023 r. w czasie uroczystych 

obchodów 800-lecia miasta Ujazd.  

 

 

 

http://www.pspujazd.pl/


 

Rozdział VIII 

Uwagi końcowe  

§8 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Wszelkie zapytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy: 

hermanowicz.j@pspujazd.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hermanowicz.j@pspujazd.pl


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                       Konkursu 

 

     Karta zgłoszenia 

Konkursu literackiego „Ujazd w jubileuszowej poezji i prozie” z okazji 800-lecia Ujazdu 

 

Imię i nazwisko 

Autora pracy 

 

Adres kontaktowy: e-mail 

oraz nr telefonu:  

 

Adres oraz nazwa szkoły, wiek 

(dotyczy dzieci i młodzieży) 

 

 

 

 

1. Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia  na udział w konkursie. 

Ja, ................................................................................, jako przedstawiciel ustawowy 

                            (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) 

 

……………………………….…………………………………….................. wyrażam zgodę na udział   

                                 (imię i nazwisko uczestnika konkursu ) 

ww.  konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

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

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

                                              

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników – w imieniu 

niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* zawartych w 

karcie zgłoszenia w celach kontaktowych oraz uczestnictwa w konkursie literackim.  

                         

………..………………………………….……………………………………….. 

  (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

3. Zgoda na publikację danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu niepełnoletniego 

ucznia wypełnia opiekun ustawowy) 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w zakresie 

imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły oraz wyniku uzyskanego w ww. konkursie na stronie 

internetowej, portalach społecznościowych organizatorów konkursu oraz w gazecie lub prasie lokalnej. 

                          

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

    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

4. Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu 

niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 

poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w celach promocyjnych na stronie internetowej, 

portalach społecznościowych organizatorów konkursu oraz w gazecie lub prasie lokalnej. Jednocześnie 

oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w 

różnych formach elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji 

 

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

    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 



*prawidłowe zaznaczyć  

5. Oświadczenie o autorstwie (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu niepełnoletniego ucznia 

wypełnia opiekun ustawowy) 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

…………………………………………………  (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw 

autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o 

podobnej tematyce. 

                            

………………….………….…………………………………………………… 

    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

6. Oświadczenie o przekazaniu praw do pracy (dotyczy wszystkich uczestników - w imieniu 

niepełnoletniego ucznia wypełnia opiekun ustawowy)                                         

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej  

i nieograniczonej terytorialnie możliwości umieszczenia pracy w całości lub w częściach  

na stronach internetowych organizatora konkursu, wykonanie reprodukcji, powielanie w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z działalnością Organizatora. 

 

                                                      

……………..……………………………………………….………………… 

    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

Podpisane oświadczenie jest równoznaczne z bezterminowym zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych do 

projektu na rzecz Organizatora Konkursu na wszystkich polach eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i poza jej granicami. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

 

1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. 

Mickiewicza w Ujeździe, ul. Strzelecka 6, 47-143 Ujazd oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności 

Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3 Maja 5, 47-143 Ujazd. Kontakt z administratorami jest możliwy za 

pomocą adresów mailowych: sekretariat@pspujazd.pl oraz biuro@mgodkujazd.pl,  

2. W Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe został wyznaczony Inspektor 

Ochrony Danych – Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO w celach promocyjnych, kontaktowych oraz uczestnictwa w konkursie literackim.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa,  

b) podmioty realizujące zadania Administratorów Danych Osobowych, takie jak: firmy obsługujące 

strony internetowe administratorów, firma fotograficzna wykonująca zdjęcia, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego.   

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z administratorami.  

5. Administratorzy nie przekazują danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

mailto:sekretariat@pspujazd.pl
mailto:biuro@mgodkujazd.pl
mailto:iod@eduodo.pl


6. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z 

wniesieniem o usunięcie danych osobowych,  

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

pierwszej kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO, do przenoszenia danych 

zgodnie z art. 20 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy 

skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorami Danych Osobowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane   

 

…………..………….………………………………………………………. 

    (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika) 

 

 

 

 

 

  

 

 


