REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„WOLNOŚĆ JEST W NAS. KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
§ 1.
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o żołnierzach wyklętych,
walczących w antykomunistycznym podziemiu o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
2. Intencją organizatora jest także:
 upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 zainteresowanie historią II wojny światowej i okresem powojennym,
 upowszechnienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz
kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych,
 rozwijanie zainteresowań i zdolności,
 rozbudzanie motywacji do samokształcenia,
 zachęcanie do uczestnictwa w kulturze,
 rozwijanie wyobraźni i twórczego działania,
 promowanie osiągnięć uczniów.

§ 2.
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.
2. Pomysłodawcami konkursu są nauczyciele przedmiotów humanistycznych:
 Anna Bałuka – nauczyciel historii,
 Waldemar Kilar – nauczyciel języka polskiego,
 Jolanta Pietruszka – nauczyciel – bibliotekarz.
3. Patronat nad konkursem objęli:
 Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP,
 Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,
 Jan Pelczar – Starosta Krośnieński,
 Jan Bałuka - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Krośnie,
 Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów,
 Piotr Cisek – Dyrektor ZSP w Posadzie Górnej.

§ 3.
Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum
z terenu województwa podkarpackiego, zainteresowanych historią powojenną Polski
i obdarzonych talentem pisarskim.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 4.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs rozgrywany jest w dwu kategoriach: poezja i proza.
2. Udział w konkursie polega na napisaniu:
 tekstu prozatorskiego, będącego nawiązaniem do walk antykomunistycznego podziemia,
stawiającego opór sowietyzacji Polski: od momentu wprowadzenia władzy ludowej na
ziemiach polskich w 1944 roku do obławy w Majdanie Kozic Górnych w 1963 roku,
w wyniku której zginął ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek”,
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w dowolnej formie literackiej (np. opowiadanie historyczne, nowela, pamiętnik, dziennik,
list),
 tekstu poetyckiego, zainspirowanego wydarzeniami z okresu walk antykomunistycznego
podziemia, podejmującego problem tożsamości, patriotyzmu i wolności w dowolnej formie
literackiej (np. hymn, elegia, ballada, piosenka, tren).
3. Konkurs ma charakter indywidualny.
4. Uczestnicy nadsyłają samodzielnie napisany tekst w postaci wydruku komputerowego w 3
egzemplarzach (czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12, interlinia: 1,5) na adres:
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
ul. 3 Maja 164
38-481 Rymanów Zdrój
oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: kuniepodleglej@interia.pl
5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową, zawierającą następujące
dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza autor, imię
i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca (Załącznik 1.).
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i złożenie oświadczenia dotyczącego
ochrony danych osobowych oraz praw autorskich (Załącznik 2.).
7. Kopertę z pracą konkursową i załącznikami należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs Literacki
„Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych” i przesłać pocztą do 8 lutego 2019 roku
(decyduje data stempla pocztowego i czas wysłania wiadomości e-mail).

§ 5.
Ocena prac
1. Nadesłane prace oceni powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
2. Ocenie podlegają prace samodzielnie napisane i nigdzie dotąd niepublikowane.
3. Jurorzy w ocenie prac kierować się będą następującymi kryteriami:
 poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o żołnierzach wyklętych,
 oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja,
 poprawność językowa,
 estetyka pracy.

§ 6.
Nagrody
1. Laureaci I-III miejsca (odrębnie dla poezji i prozy) otrzymają nagrody książkowe.
2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej
odrębnym pismem.
4. Nagrodzone prace literackie zostaną wydane w tomiku pokonkursowym.
5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w Zespole
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
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Załącznik 1.
……………………………………………………
(miejscowość, data)

KARTA ZGŁOSZENIOWA

……………………………………………………………………………………………………………
(tytuł pracy)

Kategoria: poezja / proza *

Imię i nazwisko autora:

……………………………………………………………

Wiek:

……………………………………………………………

Adres zamieszkania:

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

Telefon:

……………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………

Nazwa szkoły:

……………………………………………………………

Klasa:

……………………………………………………………

Adres szkoły:

……………………………………………………………

Telefon:

……………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna pracy:

……………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………

__________________
*

niepotrzebne skreślić

Załącznik 2.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w I Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy
wyklętych” organizowanym przez Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w dniu
1 marca 2019 roku.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)
Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn.
zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku dziecka przez organizatora - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.
……………………………………………………..………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
wieku, nazwy szkoły oraz wizerunku mogą zostać umieszczone na szkolnych tablicach
informacyjnych, stronach internetowych oraz w mediach.

……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119) dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Zespół Szkół
Publicznych w Posadzie Górnej, reprezentowany przez dyrektora szkoły.
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: 38-481 Rymanów Zdrój,
Posada Górna, ul. 3 Maja 164, drogą e-mailową pod adresem: spposada@poczta.onet.pl
lub telefonicznie pod numerem: 13 4356414.
2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Wojciech Zajdel, e-mail:
wzajdel.iod@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu - podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny
do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po zakończeniu przechowywane
będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy
przepisów prawa lub zawartych umów.
6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w
przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie
której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Wizerunek i dane osobowe dziecka przetwarzane są na podstawie dobrowolnej,
pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom
związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane
w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

