Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie, to jest ojczyzna duszy
Stefan Żeromski

KONKURS LITERACKI
„I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI…”

Regulamin
I ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
ul. Żeromskiego 4 37-500 Jarosław
II TEMAT KONKURSU:
„I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI…” –POWIATOWY KONKURS
LITERACKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na napisanie przewodnika po mieście
Jarosław z uwzględnieniem co najmniej 4 ciekawych miejsc.
III CELE KONKURSU
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania oraz prezentacji swojej twórczości.
2. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i umiejętności literackich.
3. Kształtowanie postawy patriotyzmu wobec swojej „Małej Ojczyzny” – Jarosławia oraz
Podkarpacia.
4. Doskonalenie kultury języka ojczystego.
5. Kształtowanie postawy miłości do ziemi ojczystej.
6. Propagowanie literatury, promocja Podkarpacia w twórczości dzieci i młodzieży.
IV ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest organizowany na zasadach powszechnej dostępności, tzn. od uczniów
nie jest pobierana opłata pieniężna za udział.
2. Praca konkursowa to wymyślony przez uczestnika konkursu przewodnik po
Jarosławiu.

3. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu i miasta
Jarosław i odbywa się w roku szkolnym 2021/2022.
4. Konkurs został podany do publicznej wiadomości. Kartę zgłoszenia oraz
regulamin konkursu można pobrać ze strony szkoły: www.sp4.jaroslaw.pl . Ponadto
informacja o konkursie wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia oraz
oświadczeniem rodziców zostały przesłane do szkół w powiecie jarosławskim.
5. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trzech kategoriach:
A – Klasy 7 – 8 szkoły podstawowej
B – Klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
C – Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
Uczestnikami mogą być uczniowie z powiatu jarosławskiego.
6. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę w języku polskim czcionką
Times New Roman o wielkości 12 punktów (odstęp 1,5), która nie może
przekraczać 4 stron znormalizowanego maszynopisu (A4). Dodatkowo do
opowiadania mogą być wykonane własnoręczne ilustracje – maksymalnie trzy.
7. Praca konkursowa powinna obejmować wydruk tekstu w postaci książki (z okładką)
z dołączonym do niego nośnikiem cyfrowym (płyta DVD, CD lub pendrive)
zapisanym w formacie doc. nadającym się do edycji oraz kartą zgłoszenia.
Na nośniku cyfrowym powinny też zostać zeskanowane ilustracje.
Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych, zostaną zdyskwalifikowane.
8. Praca nadesłana na konkurs nie powinna być wcześniej nagradzana, publikowana i
powinna być samodzielna.
9. Przesłane prace i nośniki cyfrowe nie będą zwracane uczestnikom.
10. W dniu ogłoszenia wyników odbędzie się wystawa wszystkich prac.(jeśli sytuacja
epidemiologiczna na to pozwoli)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac
w antologii oraz w gazetce szkolnej.
12. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników. Nie będą
przesyłane pocztą ani doręczane przez posłańca. (jeśli ze względu na sytuację
epidemiologiczną będzie inaczej - poinformujemy o tym wcześniej i nagrody
prześlemy)
13. Organizatorzy konkursu proszą o nadsyłanie prac bezbłędnych ortograficznie
i interpunkcyjnie.
V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC/ OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać (lub przedłożyć w sekretariacie szkoły)
do dnia 8 marca 2022 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego,
ul. Żeromskiego 4, 37-500 Jarosław z dopiskiem: Konkurs „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
AUTOREM KSIĄŻKI…”
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w maju (najpóźniej w
pierwszym tygodniu czerwca). O szczegółach laureaci i opiekunowie zostaną
powiadomieni telefonicznie lub/i mailowo.

Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować telefonicznie
16 621 12 48 lub na adres mailowy: sekretariat@sp4.jaroslaw.pl
VI WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
1. Dla zwycięzców Konkursu, wyłonionych przez jury powołane przez Organizatora
Konkursu, przewidziane są dyplomy oraz publikacja w antologii nagrodzonych prac –
dla każdego zwycięzcy przewidziana jest taka antologia. Dla uczniów, którzy zajmą I
miejsca w swojej kategorii – dodatkowo upominek.
2. Ocenie podlegać będą: pomysł i oryginalność utworu. Dodatkowe punkty zostaną
przyznane za własnoręcznie wykonane ilustracje i okładkę.
3. Jury (w składzie, m.in. literaturoznawca, nauczyciele języka polskiego, pracownicy
biblioteki szkolnej) powołane przez organizatora dokona wyboru 3 prac
konkursowych w każdej kategorii (I, II, III nagroda) i przyzna po jednym
wyróżnieniu.
4. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2022 – najpóźniej początkiem czerwca
2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu – (lub zdalnie jeśli sytuacja
epidemiologiczna nie będzie pozwalała na ogłoszenie wyników przy uczniach).

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI…”Edycja
2021/2022
Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia
nie wezmą udziału w konkursie.
PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE:
Imię................................................................................................
Nazwisko....................................................................................... Klasa....................................
Szkoła/adres/tel./mail...............................................................................
……………………………………………………..…….
.......................................................................................................
Nauczyciel prowadzący....................................................................................
Mail……………………………………………………………....
Tel.(opcjonalnie)…………………………………………………
Opiekun prawny :
Imię...................................... Nazwisko........................................

Uczestnik i jego opiekun prawny akceptuje warunki regulaminu i wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy
oraz szkoły, do której uczęszcza, i tytułu utworu zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz na podstawie 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 Osobowych) na potrzeby Konkursu i wystawy pokonkursowej,
a także wyraża zgodę na publikację tych danych w mediach i na
stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku w związku
z ogłoszeniem wyników konkursu, a także nieodpłatne przekazanie
praw autorskich na Organizatora z uwagi na publikację utworu
w antologii, gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły
i szkolnym Facebooku, a także na wystawie pokonkursowej.

...................................
Podpis autora pracy

.................................
Podpis opiekuna prawnego

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych ) uczniów biorących udział w konkursie
KONKURS LITERACKI
„I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI…”
1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz na podstawie 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………………………………………………
w postaci imienia, nazwiska, klasy, szkoły oraz tytułu utworu do celów
związanych z jego udziałem w konkursie literackim „I TY MOŻESZ BYĆ
AUTOREM KSIĄŻKI…” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym
2021/2022.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowany podczas konkursu „I TY MOŻESZ BYĆ
AUTOREM KSIĄŻKI…” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym
2021/2022.przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
poprzez publikowanie wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, klasa, szkoła)
na stronie internetowej szkoły oraz na profilach portali społecznościowych
i innych mediach, w antologii pokonkursowej i wystawie pokonkursowej w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.
2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
3. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
4. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam
prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przeze mnie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne, przy
czym niezbędne dla udziału mojego dziecka w konkursie.
…………………………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

