XI Ogólnopolski Szkolny Konkurs Literacki

„Czas szkoły - czas dojrzewania”
14 października 2019 – 31 stycznia 2020
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 23, 81-438 Gdynia, ul. Grottgera 19, tel. 058 622-07-33
Informacje: http://www.sp23gdynia.pl/
Patron medialny: Cafe Księgarnia Vademecum w Gdyni
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych oraz liceum,
technikum i szkół branżowych
Organizator nagrodzi również nauczycieli/opiekunów uczniów biorących udział
w konkursie. Sponsorem nagród dla nauczycieli jest ZNP Oddział w Gdyni.
Termin nadsyłania prac - 31 stycznia 2020
Rozwiązanie konkursu – 30 marca 2020
Koordynator konkursu : Beata Mróz Gajewska - autorka książek dla dzieci i młodzieży
Jury: Maciej Gajewski, Joanna Tarnawska, Krzysztof Kogut, Renata Zamorowska
REGULAMIN KONKURSU:

W tym roku postanowiliśmy być ekologiczni! Konkurs będzie prowadzony
wyłącznie drogą elektroniczną. Wszystkie teksty, rysunki muszą być opisane
i nadesłane na adres: konkursliterackisp23gdynia@gmail.com
CELE KONKURSU
➢ Promowanie pozytywnych postaw zachowań dzieci i młodzieży.
➢ Popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów.
➢ Promowanie miasta Gdyni poprzez literacką twórczość dzieci i młodzieży.
TEMATYKA:
•
•
•

Relacje rówieśnicze w okresie dojrzewania,
Rola rodziny w życiu człowieka. Podstawowe funkcje członków rodziny
z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
Różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami. Identyfikacja
z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała. Prawo człowieka do intymności
i ochrona tego prawa. Szacunek dla płci przeciwnej.

Organizator prosi o wykonanie pracy literackiej:
•
•
•

proza (opowiadanie/fragment) - nie może przekraczać 3 stron wydruku
komputerowego - czcionka Times New Roman 12
poezja - jeden wiersz
skan komiksu, w dowolnych barwach, do 5 stron w dowolnej technice, również
grafika komputerowa
Prosimy nauczycieli wdżwr, katechetów, wychowawców, polonistów, plastyków
o zainteresowanie uczniów konkursem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
➢ Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych oraz liceów,
techników i szkół branżowych
➢ Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem twórcy, podana klasa
ucznia autora oraz nazwa i adres szkoły , e-mail szkoły, e-mail autora pracy lub
opiekuna. Autorzy komiksów podpisują każdą zeskanowaną stronę komiksu.
Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Szkoła
Podstawowa nr 23 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grottgera 19. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 2.Administrator danych osobowych
powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl 3.Dane
osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, a także w celach marketingowych. 5.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 6.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
prawo do: a)sprostowania danych, b)usunięcia danych, c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych, e)wniesienia sprzeciwu f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a)imię i nazwisko, c)adres e-mail
d)nazwa szkoły 8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 9.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska
w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 10.Organizator oświadcza, iż dane
uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu. 11.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 12.Dane uczestników konkursu będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 13.Organizator stosuje
środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem
stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i

wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z: 1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2)utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia danych, 3)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

LAUREACI:

•
•
•
•
•
•

Jury Konkursu wybierze po trzech laureatów z każdej kategorii - nagroda
I, II i III z podziałem na szkoły: podstawowe i ponadpodstawowe.
Jury może przyznać wyróżnienia (wyróżnienia drukiem).
Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu wyboru laureatów w każdej
z kategorii.
Organizator może odstąpić od konkursu z przyczyn niezależnych
od organizatora.
Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Przysłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

TERMINARZ:
1. Rozwiązanie konkursu nastąpi 30 marca 2020 poprzez wysłanie informacji
e-mailem do twórców i szkół biorących udział w konkursie oraz zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 i w Gdyńskim
Ratuszu.
2. O dacie uroczystego rozdania nagród organizator powiadomi w terminie
późniejszym.
3. Organizator planuje wydanie antologii z nagrodzonych i wyróżnionych prac.
4. W jedenastej edycji Konkursu laureat kategorii poezja otrzyma wyjątkowy
egzemplarz najnowszej książki poety Marcina Świetlickiego z autografem
Autora.

Klauzula informacyjna
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grottgera 19;
2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dotychczasowe antologie:

Załącznik:

Zgoda na opublikowanie pracy
z konkursu „Czas szkoły, czas dojrzewania” edycja 2019/20

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Czas szkoły, czas dojrzewania”
i wyrażam zgodę na bezpłatne opublikowanie pracy mojej córki/ mojego syna. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż
administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 z siedzibą w Gdyni, przy ulicy
Grottgera 19. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.
Imię……………………………………………………………………………...
Nazwisko……………………………………………………………………….
Nazwa szkoły…………………………………………………………………
Miejscowość …………………………………………………………………
Podpis opiekuna prawnego: ……………………….……………………………data………………

