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REGULAMIN XXI POWIATOWEGO KONKURSU 
LITERACKIEGO 

„LIR…RODZAJ RÓŻNY” 
 

 

 

I. ORGANIZATOR:  

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Świdnicy. 

II. PATRONAT HONOROWY:  

Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 

III. CELE KONKURSU: 
a) Rozbudzanie wśród  młodzieży zainteresowania literaturą, 
b) Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat, 
c) Pobudzanie wrażliwości, 
d) Promocja talentów literackich.  

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i szkół średnich.  
2. Teksty konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach: 

             POEZJI - zestaw 2 wierszy, 
             PROZY -  utwór do 10 stron maszynopisu, 
            „NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I RYTMU” -  zestaw 2 tekstów z pogranicza 
poezji, rapu i innych gatunków muzycznych. 

3. Tematyka prac jest dowolna. 
4. Teksty, które nie zostały nigdzie dotąd publikowane i nagradzane nie mogą być podpisane 

imieniem i nazwiskiem autora, należy je oznaczyć czytelnym godłem (wyrazowym). 
5. Na adres organizatora należy nadesłać pięć egzemplarzy zgłoszonych tekstów (druk) oraz 

płytę lub inny nośnik zawierający zapis elektroniczny nadesłanych prac. 
6. Prace powinny być napisane według następujących ustawień: 

o czcionka Times New Roman, rozmiar 12,  
o odstępy między wierszami - interlinia 1,5,  
o margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny). 

7. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie powinien 
znaleźć się formularz zgłoszeniowy, który musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, 
dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę szkoły. Uczestnik konkursu lub jego 
przedstawiciel ustawowy (jeżeli uczestnik konkursu nie ma ukończonych 18 lat) powinien 
oświadczyć, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu 
oraz oświadczyć, iż zgadza się na przetwarzanie i publikację swojego wizerunku lub 
wizerunku małoletniego w wymieniony w oświadczeniu sposób. 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi integralną część zgłoszenia. 
Podpisanie zgody na przetwarzanie danych oznacza, że uczestnik konkursu lub jego 
przedstawiciel ustawowy zapoznali się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla 
potrzeb konkursu. 
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9. W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora - nie pseudonim 
artystyczny. (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2). 

10. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane. 
11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie 

nagród ponosi uczestnik konkursu. 
12. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych 

dóbr intelektualnych osób trzecich. 
 

V. TERMINY: 
1. Prace  należy przesyłać do 30 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), na 

adres:  

Aleksandra Kulak 
III Liceum Ogólnokształcące 

ul. Kościelna 32 
58-100 Świdnica 

 
2. wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani listownie. 

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół drogą mailową. 
3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 r. w III Liceum 

Ogólnokształcącym w Świdnicy. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów 
pisemnie lub telefonicznie. 

VI. JURY KONKURSU: 

Jury konkursu stanowi grupa ekspertów, którą ze strony organizatora stanowią nauczyciele poloniści: 
Aleksandra Kulak (przewodnicząca), Krzysztof Frączek, Anna Wojtek-Morawska (sekretarz) oraz 
literaci: doktor nauk humanistycznych, pisarka Barbara Elmanowska, pisarz i nauczyciel polonista w I 
Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy Pan Wojciech Koryciński, Grzegorz Skoczylas - poeta. 

VII. NAGRODY: 
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o 

podziale nagród. 
2. Prace będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.  
3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (książki oraz specjalnie wydany tomik 

pokonkursowy) dla laureatów I, II i III miejsca w kategorii PROZY, I, II i III miejsca w 
kategorii POEZJI, I, II, III miejsca w kategorii  NA GRANICY SŁOWA, DŹWIĘKU I 
RYTMU.  
 

VIII. LAUREACI 

Laureatami konkursu stają się autorzy, których prace ze względu na wysoką wartość artystyczną 
zostały nagrodzone przez jurorów. 
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IX. USTALENIA KOŃCOWE: 
 

1. Uczestnicy konkursu oraz ich przedstawiciele ustawowi są obowiązani do podpisania zgody na 
publikację utworu, stworzonego przez uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody na publikację 
utworu jest równoznaczny z zrzeczeniem się uczestnictwa w konkursie. 

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora. 
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  
4. Administratorem danych jest III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. 
5. Przewodnicząca konkursu: Aleksandra Kulak. 
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Załącznik nr 1 
Zgłoszenie uczniów do XX edycji  

Powiatowego Konkursu literackiego 
„Lir…rodzaj różny” 

Dane szkoły 
NAZWA  
ADRES  
KONTAKT  
Dane ucznia 
GODŁO  
IMIĘ I NAZWISKO  
KLASA  
ROK URODZENIA  
Dane opiekuna 
IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU/mail  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora - III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. 
Kościelna 32 58-100 Świdnica - danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz moich, zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym, w celach organizacji i przeprowadzenia XX edycji Powiatowego Konkursu literackiego 
„Lir…rodzaj różny”, oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania kontaktu przez 
podane wyżej środku komunikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych 
osobowych oraz danych Uczestnika konkursu. 

 
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  

 
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 
filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica na potrzeby 
XX edycji Powiatowego Konkursu literackiego „Lir…rodzaj różny” 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek małoletniego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w 
celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na 
portalach społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek 
małoletniego nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 
moich dóbr osobistych. 

 
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  

 
Zgoda na publikację utworu 

Oświadczam, że nadesłana praca konkursowa jest autorstwa małoletniego pozostającego pod moją 
opieką autorstwa. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie oraz małoletniego 
i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 
Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie oraz sposobie publikowania i udostępniania 
artykułu w piśmie i na stronie internetowej 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przekazanej organizatorowi w piśmie oraz na 
stronach internetowych. 

 
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  
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Załącznik nr 2 
Zgłoszenie uczniów do XX edycji  

Powiatowego Konkursu Literackiego  
„Lir…rodzaj różny” 

 

ZGŁOSZENIE I DANE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU:  

1. GODŁO  

2. IMIĘ I NAZWISKO  

3. NAZWA SZKOŁY  

4. KLASA  

5. ADRES ZAMIESZKANIA  

6.Telefon i mail 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora - III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. 
Kościelna 32 58-100 Świdnica - moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach 
organizacji i przeprowadzenia XX edycji Powiatowego Konkursu literackiego „Lir…rodzaj różny”, oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania kontaktu przez podane wyżej środku 
komunikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakim zostały zebrane. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

 
______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  
 

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 
 
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 
filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica na potrzeby 
XX edycji Powiatowego Konkursu literackiego „Lir…rodzaj różny”,  

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w 
celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na 
portalach społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój 
wizerunek może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich 
dóbr osobistych. 

 
______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  
Zgoda na publikację utworu 

Oświadczam, że nadesłana praca konkursowa jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności 
intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 
Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie oraz sposobie publikowania i udostępniania 
artykułu w piśmie i na stronie internetowej 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej przekazanego organizatorowi w piśmie oraz na 
stronach internetowych. 

 
______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (zwane w dalszej części „rozporządzeniem”), dla potrzeb XX edycji Powiatowego Konkursu 
literackiego „Lir…rodzaj różny” informujemy, iż: 
 
Administrator danych osobowych 
Dla potrzeb konkursu Administratorami danych osobowych jego uczestników i opiekunów prawnych 
uczestników jest III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą przy 
ul. Kościelnej 32, 58-100 Świdnica. Skontaktować się z nami można poprzez adres e-mail: 
sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. 74 852 0111 lub 74 852 0312 oraz pisemnie na nasz adres. 
 
Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie pana Wojciecha 
Chudzińskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@lo3.net.pl, 
iodo@powiat.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby z administratora. 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania z Państwem kontaktu. 
 
Podstawa prawna 
Podstawą prawną wynikającą z rozporządzenia jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie 
danych - art. 6 ust. 1 lit. a. Taką zgodę można w każdym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Państwa prawa w związku z przetwarzaniem 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, 

b) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję, 
c) dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 

 
Prawo wniesienia skargi 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 
 
Inne 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 


