
KONKURS LITERACKI 

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Karier (21-27.10.2019) zapraszamy do 

wzięcia udziału w konkursie literackim „Praca moich marzeń”. 

UWAGA! Przedłużamy czas trwania konkursu o tydzień!                                           

Ostateczny termin składania prac upływa w czwartek 31.10.2019r o godzinie 15.30. 

REGULAMIN KONKURSU  

DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONAPODSTAWOWYCH 

DOT. PRACY LITERACKIEJ 

 

1. Organizatorem konkursu jest PPP nr 3 w Warszawie 

2. Konkurs rozpoczyna się 09.10.2019 r. i trwać będzie do czwartku 31.10.2019 r.  

do godziny 15.30. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Praca moich marzeń”. 

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie warszawskich placówek oświatowych        

z terenu Żoliborza i Bielan. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Poradni do dnia 24.10.2019 r. 

2. Praca konkursowa rozumiana jest jako: opowiadanie (wielkość maksimum  

A4, czcionka Arial wielkość 12, odstęp 1,5) lub jako wiersz (minimum 8 wersów, 

maksimum wersów 30) 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi młodzieży bez pomocy 

rodziców, nauczycieli. Nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi. 

4. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.  

5. Wychowawca lub rodzic uczestnika konkursu opatruje pracę tytułem (z tyłu kartki  

z pracą) oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą 

służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu oraz będą opublikowane 

na stronie internetowej i siedzibie poradni. Oprócz pracy literackiej z danymi 

uczestnik dołącza oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (zgoda  

na przetwarzanie danych w zakresie konkursu, brak roszczeń finansowych dot. 

pracy konkursowej, opublikowanie zdjęcia pracy      i danych dziecka na stronie 

PPP nr 3 w Warszawie oraz zgoda na wykorzystanie bezpłatne prac konkursowych 

do powieszenia ich na korytarzach poradni. Prace nie podpisane, anonimowe 

zostaną odrzucone. Prace konkursowe przechodzą na własność poradni.  

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać 

będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. W jury będzie zasiadać minimum jedna osoba będąca doradcą 

zawodowym i minimum jeden pedagog. 



2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, poprawność językowa, praca wielkości 

opisanej w regulaminie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej poradni zdjęć zwycięskich prac oraz danych autorów w dniu 

25.11.2019 r.  

4. Laureaci otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.  

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo              

do nieprzyznania nagród w przypadku zbyt małej ilości prac. 

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, rodzic/opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczeń 

zgadza się na ekspozycję pracy w PPP nr 3 w Warszawie. 

2. Rodzice autorów prac zgadzają się na opublikowanie zwycięskich prac i fotografii 

prac na wszelkich polach eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, rodzic/opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczeń 

akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie PPP nr 3                     

w Warszawie. 

5. Przekazując pracę na konkurs, rodzic/opiekun prawny uczestnika/pełnoletni uczeń 

potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka…………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) - w zakresie 

koniecznym do przeprowadzenia konkursu, oceny prac i publikacji zdjęć najlepszych prac 

oraz danych osobowych dziecka na stronie PPP nr 3 ul. Felińskiego 15, 01-513 w 

Warszawie. Jednocześnie potwierdzam, że nie będę rościć praw finansowych do pracy 

konkursowej mojego dziecka, publikacji jej zdjęcia na stronie PPP nr 3 w Warszawie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że Administratorem danych 

osobowych wskazanych w regulaminie jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3. 

Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna              

z brakiem możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie plastycznym prowadzonym 

w Poradni. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

                                       

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

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w w.w. konkursie (czytelny podpis) 

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

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka (czytelny podpis)

   

 


