
Regulamin Konkursu Poetyckiego 
dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego  

„NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” 
 

 

§1. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego 
dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI  
W MOICH OCZACH” w składzie: Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego 
„STUDEO”, Pracownie Miniatura Domu Kultury „3D – trzy przestrzenie kultury” 
SM „Czechów” w Lublinie oraz Zygmunt Marek Miszczak. 

 

2. Cele konkursu: 
a) Promowanie wśród dzieci postaw patriotycznych w oparciu o świadomość 

wartości, którym służyli Żołnierze Wyklęci; 
b) Rozwój świadomości literackiej dzieci, zamiłowania do języka ojczystego oraz 

kształcenie poprawnej polszczyzny; 
c) Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 
a) Dla uczniów szkół podstawowych klas I-III; 
b) Dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI; 
c) Dla uczniów szkół podstawowych klas  VII-VIII. 

 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa. 
 

1. Uprawnionymi do udziału w konkursie są wszyscy uczniowie szkół 
podstawowych z terenu województwa lubelskiego z wyjątkiem szkół 
podstawowych dla osób dorosłych. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie od 
01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. utworu poetyckiego poświęconego pamięci 
bohaterów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz wypełnionej  
i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej, 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

3. Na konkurs wysłać można tylko jeden utwór poetycki. Przysłanie większej 
ilości utworów skutkuje odrzuceniem przez jury konkursu prac przysłanych 
przez Autora. 

  



Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego  
“NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” 

 

2 | S t r o n a  

4. Nadesłane na konkurs utwory powinny zostać stworzone samodzielnie, być 
wolne od zapożyczeń – nie naruszać praw osób trzecich, oraz nie być 
publikowane, ani zgłaszane w innych konkursach. 

 

5. Zawierający utwór konkursowy plik powinien spełniać następujące warunki 
techniczne: format A4, wielkość czcionki 12 oraz wraz z prawidłowo 
wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową (skan) zostać nadesłany 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: 
fundacja.studeo@gmail.com W temacie maila należy uwzględnić hasło 
konkursu: NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH. 

 
§ 3. Przebieg konkursu. 

 

1. Oceny nadesłanych utworów dokona jury konkursu w składzie: Urszula 
Gierszon (Przewodniczący), Małgorzata Wielgosz, Zygmunt Marek Miszczak, 
Kamila Szysiak. 

 

2.  Decyzje jury są ostateczne. 
 

3. Kryteria oceny utworów konkursowych stanowią: 
a) Spełnienie wymogów formalnych; 
b) Zgodność utworu z tematem;  
c) Wartość merytoryczna utworu poetyckiego; 
d) Walory językowe; 
e) Poprawność gramatyczna;  
f) Oryginalność utworu oraz ujawniony stopień zaangażowania jego Autora  

w zakresie przekazywanych treści.  
 

§ 4. Nagrody i Wyróżnienia. 
 

1. Spośród uczestników konkursu wyróżnionych lub nagrodzonych zostanie 120 
uczniów szkół podstawowych. W wypadku mniejszej liczby uczestników 
konkursu wyróżnieni zostaną wszyscy uczestnicy, których utwory poetyckie 
spełnią minimalne, określone w niniejszym Regulaminie wymogi konkursowe. 

 

2. Dla każdej z kategorii wiekowych liczba osób nagrodzonych w konkursie 
wynosi minimum 3. 

 

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody o charakterze 
książkowym oraz pamiątkowe dyplomy.  
 

4. Zależnie od zakresu związanych z pandemią, ogłoszonych przez Rząd 
obostrzeń, przewiduje się dwie drogi przekazania nagród i dyplomów 
laureatom konkursu: 
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a) w toku uroczystej gali dla laureatów konkursu, która odbędzie się dnia 
10.03.2022 r. w godz. 15.00-16.45 w Pracowniach Miniatura Domu Kultury 
„3D – trzy przestrzenie kultury” SM “Czechów” przy ul. Józefa Śliwińskiego 1  
w Lublinie (Czechów). Gala ta odbywać się będzie w zgodzie  
z obowiązującym aktualnie reżimem sanitarnym. Lauretom, którzy nie będą 
obecni na gali, nagrody i dyplomy zostaną wysłane drogą pocztową; 

b) w przypadku niemożności przeprowadzenia uroczystej gali, wszystkie nagrody  
i dyplomy zostaną wysłane wyłącznie drogą pocztową.  

 

5. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną zawiadomione o tym fakcie drogą 
mailową i telefoniczną najpóźniej do dnia 08.03.2022 r. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
 

1. Nadesłanie utworów na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków 
niniejszego regulaminu. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga Komitet 
Organizacyjny Konkursu Poetyckiego dla Dzieci Szkół Podstawowych 
Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”. 

 

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) Konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez uczestników konkursu 

nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia 
związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej; 

b) Naruszanie wobec osób trzecich praw Autorskich w treści utworów 
doręczonych organizatorowi konkursu.  

 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez jego uczestników 
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na 
potrzeby konkursu, w tym także zgody na podanie nazwisk osób 
nagrodzonych do wiadomości publicznej. 
 

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

 

6. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: 
fundacja.studeo@gmail.com 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu 
 

 
Karta Zgłoszeniowa do Konkursu Poetyckiego 

dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego  
„NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” 

 

Kartę wypełnia rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. Podanie danych osobowych  
w karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 
 

Imię i nazwisko uczestnika 
 
 
 

Tytuł pracy 
 

Nazwa szkoły 
 

Klasa 
 

 

Dane rodzica lub opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko 
 
 

Telefon kontaktowy 
 
 

E-mail 
do kontaktu 

 
 

Adres 
do korespondencji 

 

 

 

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

data i miejscowość              podpis rodzica/opiekuna 
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W imieniu własnym oraz Uczestnika oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem 
Konkursu Poetyckiego dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego 
„NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” oraz klauzulą informacyjną, akceptuję postanowienia 
oraz zgadzam się na udział dziecka (Uczestnika), którego jestem rodzicem/opiekunem 
prawnym w konkursie. 

Oświadczam, że Uczestnik jest autorem pracy konkursowej. 

Wyrażam zgodę na publikację przez Komitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego dla Dzieci 
Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”  imienia, 
nazwiska i wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych 
podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień, na stronie internetowej oraz  
w publikacjach Organizatorów w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego 
zwycięzcach.  

Wyrażam zgodę na publikację przez Komitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego dla Dzieci 
Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” lub na 
jego wniosek utworu konkursowego mojego dziecka na stronach internetowych, w audycjach 
radiowych i/lub telewizyjnych oraz w wydaniach papierowych czasopism i w wydawnictwach 
zwartych. 

Zgody są udzielane nieodpłatnie. 

 

…………………………………..    ………………………………………. 

data i miejscowość              podpis rodzica/opiekuna 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i publikacje danych na stronie internetowej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego imienia, 
nazwiska, wizerunku i głosu przez Komitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego dla Dzieci 
Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH” w celu 
związanym z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na 
stronie internetowej Organizatorów oraz w publikacjach Organizatorów zgodnie z art. 91 ust. 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Opiekun ma 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 
oświadczenia na e-mail: fundacja.studeo@gmail.com Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 

…………………………………..    ………………………………………. 

data i miejscowość              podpis rodzica/opiekuna 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
Komitet Organizacyjny Konkursu Poetyckiego dla Dzieci Szkół Podstawowych 
Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”. 

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
możliwy jest pod adresem mailowym: fundacja.studeo@gmail.com. 

3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wykorzystanie 
wizerunku i publikacji imienia i nazwiska laureata konkursu na stronach internetowych 
organizatorów konkursu. 

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury wyboru 
laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie dla dzieci, informacji o autorach 
prac, publikacji i archiwizacji. 

5. Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronach internetowych organizatorów 
konkursu. Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane  
i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób 
obecnych. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i przekazania 
nagród. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie wizerunku i głosu w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zrealizować, przesyłając 
informację na adres mail: fundacja.studeo@gmail.com 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
- ul. Stawki 2, Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 


