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REGULAMIN  

I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

PODKARPACIE ZAKLĘTE W POEZJI 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie 

 we współpracy z Filią nr 7 WiMBP w Rzeszowie 

CELE KONKURSU: 

• Wyrażanie poprzez formę poetycką relacji autora tekstu z ludźmi, wydarzeniami, 

środowiskiem i przyrodą Podkarpacia. 

• Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci  

i młodzieży. 

• Stworzenie młodym autorom możliwości zaprezentowania swoich prób literackich 

szerszemu gronu odbiorców. 

• Kształtowanie poprawności języka ojczystego. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych województwa 

podkarpackiego.  

• Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  

o kategoria I – klasy 1-3 

o kategoria II – klasy 4-6 

o kategoria III – klasy 7-8 

• Poprzez tematykę konkursu należy rozumieć treści związane z regionem 

podkarpackim przekazane przez młodych adeptów sztuki poetyckiej. 

• Każdy uczestnik konkursu przesyła pocztą e-mail na adres SP-25 

(beakuc.809@edu.erzeszow.pl) jeden wiersz (czcionka 12, Times New Roman, 

interlinia 1,5).  

• Do pracy każdy uczestnik dołącza kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2). 

• Termin nadsyłania prac upływa 5 marca 2021 roku. 

• Do udziału w konkursie nie dopuszcza się utworów, które były wcześniej publikowane 

lub nagradzane w innych konkursach. 

• Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody 

oraz wyróżnienia. 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej SP25 w Rzeszowie 

oraz Filii nr 7 WiMBP w Światowym Dniu Poezji, czyli 22 marca 2021 r.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy. 
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INFORMACJE DODATKOWE: 

• Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swoich utworów 

oraz przetwarzanie danych osobowych przez SP25 w Rzeszowie i Filię nr 7 WiMBP  

  w Rzeszowie. 

• Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia na wykorzystywanie prac konkursowych      

na stronach internetowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych, 

w publikacjach wydawanych przez SP25 w Rzeszowie i Filię nr 7 WiMBP. 

• Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

popełnione błędy uczestnika związane z przesyłaniem prac na adres podany 

w Regulaminie. 
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA 

W RZESZOWIE 

ul. Stefana Starzyńskiego 17 

35-508 Rzeszów 

 

 

BIBLIOTEKA FILIA NR 7 WiMBP 

ul. Osmeckiego 51 

35 - 506 Rzeszów 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają: 

- SP-25: Urszula Klimas/Beata Kuczek (beakuc.809@edu.erzeszow.pl) 

- Filia nr 7 WiMBP: Anna Kurowska/Agata Trawka (filia-7@wimbp.rzeszow.pl)  
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Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

I WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI 

PODKARPACIE ZAKLĘTE W POEZJI 

 

 

1. Imię i nazwisko autora wiersza: 

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

2. Data i miejsce urodzenia:  

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

3. Adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, nr domu  

i nr mieszkania) oraz adres mailowy:  

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

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

4. Telefon rodzica/prawnego opiekuna:  

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

5. Nazwa, adres, kontakt mailowy oraz telefoniczny do szkoły (klasa,  

do której uczęszcza uczestnik konkursu): 

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

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

6. Imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy i telefon: 

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

7. Tytuł prezentowanego utworu:  

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

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



8. Krótka informacja o autorze wiersza:  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu Literackiego  

PODKARPACIE ZAKLĘTE W POEZJI 

Informujemy:  

 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) dalej 

„RODO”, jest Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie.   

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i promocji Konkursu Literackiego PODKARPACIE ZAKLĘTE W POEZJI, opublikowanie nazwiska    

uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art.6 ust.1 lit. F RODO). 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.  

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich       

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody 

w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.  

 

 

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych…………………………………………………………….. osoby 

niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych zawartych  

w zgłoszeniu udziału w Konkursie Literackim PODKARPACIE ZAKLĘTE W POEZJI w celu 

przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie. 

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

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość) 


