
 

 

 

Zespół Szkół nr 3    

44-217 Rybnik ul. Orzepowicka 15a  

Tel.: 32 4227081 

NIP: 6423148776    

___________________________________________________________________________

 

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki 
w Rybniku  serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i
ponadpodstawowych do wzięcia

XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi:

„Nie ma nieważnych miejsc i bocznych torów…Przestrze

Może być on rozwinięty w dowolnej formie literackiej. Prosimy o zapoznanie si
z regulaminem i rozpowszechnienie informacji o konkursie.

1. Celem konkursu jest zach
twórczości, rozwijanie wyobra
i wartości młodego człowieka 
 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.

 
4. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe. 
 

 
5. Prace konkursowe powinny by

i nie przekraczać 4 stron wydruku. 
 

6. Prace powinny zawierać nast
adres szkoły wraz z telefonem i e
telefon/e-mail. 
 

    e-mail:sekretariat@zs3.rybnik.pl

    www.zs3.rybnik.pl 

        

___________________________________________________________________________

ące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki 
serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i

ponadpodstawowych do wzięcia udziału w 

V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: 

nych miejsc i bocznych torów…Przestrzeń, która zmienia ludzkie 

ęty w dowolnej formie literackiej. Prosimy o zapoznanie si
regulaminem i rozpowszechnienie informacji o konkursie. 

 

REGULAMIN 

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej 
ci, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, możliwość refleksji na temat postaw 

ci młodego człowieka w świecie współczesnym. 

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
Konkurs jest jednoetapowy. 

 oceniane w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły 

Prace konkursowe powinny być napisane czcionką 12 Times New Roman (interlinia 1,5) 
ć 4 stron wydruku.  

ć następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa, 
adres szkoły wraz z telefonem i e-mailem, nazwisko nauczyciela

mail:sekretariat@zs3.rybnik.pl 
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ce z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki 
serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i szkół 

V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM  

, która zmienia ludzkie życie." 

ty w dowolnej formie literackiej. Prosimy o zapoznanie się 

y do pisania i prezentowania własnej 
ść refleksji na temat postaw 

 oceniane w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły 

 12 Times New Roman (interlinia 1,5) 

 i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa, 
uczyciela-opiekuna i jego 



7. Do 17.04. 2020r. należy nadesłać pracę z dołączoną klauzulą informacyjną 
(załącznik nr 1) i kartą uczestnictwa (załącznik nr 2) na adres: 
 
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki 
ul. Orzepowicka 15 a 
44-217  Rybnik 
koniecznie z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki”. 
 

8. Finał konkursu przewidywany jest na przełom maja i czerwca 2020r.  
 

9. O dokładnym terminie finału konkursu laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub pocztą mailową przesłaną na adres szkoły.  

 
10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 
11. Uczestnicy konkursu oraz ich Opiekunowie nie mają możliwości wglądu do złożonych 

prac. 
12. Prace konkursowe nie są zwracane. 

 
13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania 

i promowania zgłoszonych prac. 
 

 
14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika przez 
Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego. 

15. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać się z klauzulą 
informacyjną i ją podpisać (załącznik nr 1). 
 

16.  Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: bpadula@op.pl, 
grazyna.szynol-kowacka@zs3.rybnik.pl  
 

Organizatorki konkursu: 
Barbara Padula 
Grażyna Szynol-Kowacka 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna 

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu 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) – 
zwane dalej RODO ) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 

44-217 RYBNIK, UL. ORZEPOWICKA 15A 

e mail: SEKRETARIAT@ZS3.RYBNIK.PL 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została 
wyrażona zgoda – w celu przeprowadzenia konkursu. 

2. W przypadku odmowy podania niezbędnych do realizacji celu danych i braku zgody na ich 
przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia/zlecenia może być niemożliwe. 

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych. 

4. Osoba, która podała dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich 
sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych 
osobowych przy czym: 

- jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym 
momencie, 

 - jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania zamówienia/zlecenia - 
usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące 
przepisy (np. finansowo-księgowe) 

 - jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, to osoba posiada 
prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania zamówienia/zlecenia. 

6. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub 
prawnych obowiązków Administratora. 

7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia/zlecenia. 
Po zakończeniu zamówienia/zlecenia dane są archiwizowane na warunkach wymaganych dla 
dokumentacji tego rodzaju – przez okres 5 lat. Po tym okresie są usuwane. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (UODO),  jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika, data 



Załącznik nr 2 

KARTA UCZESTNICTWA 

W XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………….. 
2. Klasa………………………………………………………………………………. 
3. Nazwa szkoły………………………………………………………………………. 
4. Adres szkoły………………………………………………………………………. 
5. Numer telefonu i e-mail-szkoły:…………………………………………………… 
6. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon i e-mail…………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wyłącznie mojego autorstwa i nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

       …………………………………….. 

        Podpis uczestnika, data 

       …………………………………….. 

       Podpis rodzica/opiekuna prawnego, data 

       (w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

ZGODA na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku utrwalonego na 
zdjęciach (imię i nazwisko uczestnika)………………….……………………………………. 

w związku z uczestnictwem w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim, organizowanym 
przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki 
w Rybniku. 

 

       …………………………………………. 

       Podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

       pełnoletniego uczestnika, data 


