Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Piastów Śląskich
Szkoła Podstawowa nr 4, VII Liceum Ogólnokształcące
44-100 Gliwice, ul. Orląt Śląskich 25; tel./fax 32/270-55-57
XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki
„Nie piszę do szuflady”
dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych
oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gliwicach
Regulamin:
1. Organizatorem XVIII Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Nie piszę do szuflady”
jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich.
2. Konkurs ma na celu jest podkreślenie roli i rangi literatury w życiu młodego człowieka.
Jego głównym celem jest promocja ZSO 4, zachęcenie do prezentowania talentów
literackich, kształtowanie umiejętności pisania, rozwijanie wyobraźni twórczej,
wyrabianie wrażliwości twórczej oraz popularyzowanie twórczości literackiej dzieci
i młodzieży.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej
oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych kierowani przez nauczyciela
prowadzącego (na pracy powinien być umieszczony jego podpis). Prace zostaną
ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: osobno dla szkół podstawowych, osobno
dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie maksymalnie dwóch wierszy
(każdego w pięciu egzemplarzach) lub pięciu egzemplarzy prozy (epiki lub tekstu
dramatycznego; może być wybrany fragment) o objętości do trzech stron
znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia
1,5 wiersza).
5. Utwory nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną
twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami
ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą
w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakiegokolwiek
cudzego utworu.
6. Tematyka konkursu nie jest określona.
7. Rozpatrywane będą tylko maszynopisy lub wydruki komputerowe.
8. Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na
żadnej ze stron.
Każdy egzemplarz pracy konkursowej należy opatrzyć godłem (czyli pseudonimem
literackim; wykluczone są znaki graficzne). W osobnej, zamkniętej kopercie należy
dołączyć do utworu oświadczenie stanowiące obowiązkowy załącznik (A, B i C) do
regulaminu. Koperta musi być podpisana godłem autora (tym samym, co na
maszynopisie).
9. Każdy egzemplarz pracy musi być dodatkowo oznaczona odpowiednim symbolem:
M (kategoria młodsza – dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej) lub S (kategoria
starsza – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych).
10. Prace niespełniające powyższych kryteriów zostaną zdyskwalifikowane.

11. Termin nadsyłania prac upływa 22 kwietnia 2022 r. Decyduje data stempla
pocztowego.
12. Nadesłane prace oceni jury w następującym składzie:
mgr Aleksandra Zięba – przewodnicząca
mgr Alicja Ciura
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Magdalena Mikołajczyk-Jodko
mgr Beata Przybyła
13. Przy ocenie prac konkursowych jury będzie brać pod uwagę oryginalność pracy,
artystyczny charakter utworu, sprawność językową autora, poprawność językową,
ortograficzną i interpunkcyjną prac.
14. W obu kategoriach wiekowych przewiduje się trzy nagrody główne, osobno za prace
z zakresu prozy i poezji.
15. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, jak też ich nieprzyznania.
16. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję
niewyłączną upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw
autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) zaprezentowania całości lub fragmentu pracy na stronie internetowej oraz profilu
na Facebooku Organizatora,
b) wykorzystania całości lub fragmentu pracy jako podstawy scenariusza
przedstawienia teatralnego, filmu lub słuchowiska. Powstałe w ten sposób prace
Organizator ma prawo zaprezentować publicznie oraz umieścić na swojej stronie
internetowej i profilu na Facebooku ich nagrania oraz zdjęcia z ich powstawania
i prezentacji.
Organizatorzy zobowiązują się do powiadomienia o tym fakcie autora pracy.
17. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do końca maja
2022 r. Wszyscy nagrodzeni zostaną wcześniej poinformowani o dokładnym terminie
i godzinie uroczystości. Odbędzie się ona w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Gliwicach.
18. Prace należy nadsyłać na podany wyżej adres szkoły lub składać bezpośrednio
organizatorkom.
Serdecznie zapraszamy!
Gliwice, styczeń 2022 r.

Załącznik
Część A – Wypełnia uczestnik konkursu
Godło: .................................................................. Kod: M / S (właściwe zakreślić)
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:.........................................................................................
Nazwa szkoły, jej adres i telefon: ...............................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela kierującego: ..................................................................................
Oświadczenie
Oświadczam, że utwór nadesłany na XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki „Nie piszę do
szuflady” stanowi od początku do końca moją oryginalną twórczość, nie jest obciążony
prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwór nie jest w żadnej swojej części
plagiatem, nie jest kopią lub fragmentem jakiegokolwiek cudzego utworu. Oświadczam
także, że znam i akceptuję regulamin konkursu.

....................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis)

Załącznik
Część B – Wypełnia rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu
Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin XVIII Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
„Nie piszę do szuflady”.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie imienia i nazwiska oraz wizerunku
mojego dziecka
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w bazie danych organizatora konkursu oraz na przetwarzanie ich na potrzeby konkursu
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.
1000) oraz z regulaminem konkursu. W przypadku zdobycia przez ww. dziecko nagrody – na
umieszczenie na stronie internetowej oraz profilu szkoły na Facebooku jego imienia,
nazwiska i wizerunku.
....................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis)
* właściwe podkreślić
Obowiązek informacyjny
• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 4 im. Piastów Śląskich reprezentowany przed Dyrektora jednostki z siedzibą przy ul. Orląt
Śląskich 25.
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w konkursie.
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
• Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu „Nie piszę do szuflady”, promocji
szkoły oraz prezentacji wyników na stronie ZSO4.
• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu
konkursu i będą one przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na
postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
2018 poz. 217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z późn. zmianami).
• W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie
z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Agnieszka Kaczmarzyk-Mozgawa
tel. 32 270 55 57
iod@zso4.gliwice.pl
Potwierdzenie zapoznania się z informacją

....................................................................................................................................................
(data i podpis)

Załącznik
Część C – Wypełnia nauczyciel-opiekun kierujący ucznia na konkurs
Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin XVIII Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
„Nie piszę do szuflady”.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz
wizerunku
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna)
w bazie danych organizatora konkursu oraz na przetwarzanie ich na potrzeby konkursu
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.
1000) oraz z regulaminem konkursu. W przypadku zdobycia przez ucznia nagrody – na
umieszczenie na stronie internetowej oraz profilu szkoły na Facebooku imienia, nazwiska
i wizerunku.
*właściwe podkreślić

....................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis)
Obowiązek informacyjny
• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 4 im. Piastów Śląskich reprezentowany przed Dyrektora jednostki z siedzibą przy ul. Orląt
Śląskich 25.
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości zaprezentowania Pani/Pana danych osobowych
wśród wyróżnionych opiekunów, a co za tym idzie – z umieszczenia Pani/Pana danych
osobowych na dyplomach dla nauczycieli-opiekunów.
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
• Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu „Nie piszę do szuflady”, promocji
szkoły oraz prezentacji wyników na stronie ZSO4.
• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu
konkursu i będą one przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na
postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
2018 poz. 217 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z późn. zmianami).
• W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie
z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Agnieszka Kaczmarzyk-Mozgawa
tel. 32 270 55 57
iod@zso4.gliwice.pl
Potwierdzenie zapoznania się z informacją

....................................................................................................................................................
(data i podpis)

