
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Regulamin konkursu literackiego 

 
„Losy Polaków na drodze do niepodległości”  

z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę niepodległości 
 

Przepisy ogólne: 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341           

im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie. 
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów warszawskich szkół 

podstawowych. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie: 

 

 Klasy I – IV 

 Klasy V – VIII 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. 
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. 
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Jury konkursu. 
8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, 

wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach.  

9. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę  
a przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w mediach przez 
organizatora konkursu „Losy Polaków na drodze do niepodległości”  w celach 
wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 
roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883z późniejszymi 
zmianami/i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac 
dziecka  w publikacjach  o których zdecyduje organizator”. 

  

Przepisy dotyczące prac: 

1. Każdy szkoła może zgłosić maksymalnie 2 wiersze w każdej z kategorii, napisane dowolną 
techniką. 

2. Do konkursu można zgłaszać tylko prace oryginalne, napisane samodzielnie, nigdzie            
nie publikowane i nie nagradzane. 

3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać napisane odręcznie                     
lub w wydruku komputerowym formatu A-4. 

4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone danymi identyfikującymi autora (imię, nazwisko, klasa, 
szkoła wraz z telefonem kontaktowym) oraz nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. 



5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich. 
8. Prace na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres 

organizatora: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 ul. Oławska 3 01-494 
Warszawa, z dopiskiem KONKURS LITERACKI, Agata Gajewska  

Terminarz: 

1. Termin nadsyłania prac do 15 września 2018r. 
2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
4. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół. 

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu. 
 

                                                              
 
     
                                                               Oświadczenie: 
   
............................................................. 
(miejscowość, data) 
............................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu 
…………………………………………………. 
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 
................................................................................................................ 
(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Oświadczenie 
  
Działając w imieniu:  
................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu) 
niniejszym oświadczam, co następuje: 
1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego  oświadczenia 

2) zapoznałam /łem się z regulaminem konkursu „Losy Polaków na drodze                      do 

Niepodległości’’, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika w 

internecie i w wybranych przez Organizatora konkursu mediach, a także na publiczne 

prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie 

uroczystości o patriotycznym charakterze, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika 

dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych                 z prezentacją jego 

pracy konkursowej podczas wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym, na 

warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, 

przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych, 

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, 

bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora  autorskie prawa majątkowe 

do tej pracy na następujących polach eksploatacji               w rozumieniu przepisów ustawy z 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności           jej 
publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie                         i 
reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką          i w 
dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, 

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym                  w 
szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, 
przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu, 

d) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu uczestnik wraz z 
autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie       na 
Organizatora wyłączne prawo do opracowywania pracy konkursowej            oraz 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. pracy. 

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

(miejscowość, data)   
                                                                          

….....................................................................  
(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 

 
 
* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica 
dziecka lub jego opiekuna prawnego. 
 
 


