
 

 

 

 

 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. JERZEGO BADURY 

w MIĘDZYBORZU 

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO  KONKURSU POETYCKIEGO 

„ W podziękowaniu za beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”  

 

Motto konkursu: 

 „Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, 

bliskości, współczucia, dobroci i pociechy…”  

kard. Stefan Wyszyński 

... 

 Patronat honorowy: 

Dolnośląski Kurator Oświaty  

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

Stowarzyszenie Odra-Niemen 

 

 § 1 Postanowienia ogólne  

1. Konkurs, organizowany jest w ramach Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego   

i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.  

2. Organizatorem Konkursu jest:  

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu  

ul. Wrocławska 6-6A 56-513 Międzybórz tel. 62 7856910 email: spm8@poczta.onet.pl 

oraz instytucje współpracujące: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzyborzu  

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz 

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Odnaleźć Radość i Nadzieję w Międzyborzu  

3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która prześle pracę konkursową – utwór 

liryczny- zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym Regulaminie, zwana dalej 

„Uczestnikiem”. 

 4.  Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową. 

 5. Laureatem Konkursu jest każdy Uczestnik, któremu Organizator zdecydował się 

przyznać nagrodę, zwany dalej „Laureatem”. 

 § 2 Cele Konkursu  



 

 

 

 

 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. JERZEGO BADURY 

w MIĘDZYBORZU 

Cele główne zgodne z priorytetami MEN: 

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego.  

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii  

oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19  

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

-komunikacyjne. 

Cele szczegółowe: 

1. Wzbudzanie szacunku wobec drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych 

poprzez promowanie wartości, którymi kierował się kardynał Stefan Wyszyński. 

2. Pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości Prymasa. 

3. Rozbudzanie zainteresowania twórczością poetycką. 

4. Umacnianie wiary uczniów w siebie. Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości 

uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

§ 3 Uczestnicy Konkursu  

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w 2 przedziałach wiekowych: 

1) uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 

2) uczniowie szkół podstawowych klas 7-8 

 § 4 Praca konkursowa  

1. Każdy uczestnik tworzy samodzielnie wiersz, którego tematem jest życie, twórczość, 

wartości Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie 

uczestniczą w konkursie. Wiersze zostaną ocenione pod względem poprawności językowej, 

ortograficznej, pomysłowości, wkładu własnej pracy oraz zgodności z tematem Konkursu. 

2. Szkoła zgłasza do 5 prac w każdej z kategorii. Uczestnik konkursu tworzy  samodzielnie  

jeden wiersz w języku polskim,  niepublikowany i nienagradzany, związany z tematyką 

konkursu. W nazwie pliku należy podać tytuł wiersza. 



 

 

 

 

 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. JERZEGO BADURY 
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3. Forma pracy: dokument PDF, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5.  

Praca nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. 

4. Każda praca konkursowa musi być przesłana wraz z kartą informacyjną, której wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawierającą następujące dane: imię  

i nazwisko, adres mailowy,  klasa oraz wiek autora pracy konkursowej, adres szkoły, imię  

i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz dane kontaktowe, tytuł pracy oraz zgodę 

opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, oświadczenie  o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. 

§ 5 Harmonogram  

1. Termin nadsyłania prac: do 15.12.2021 r.  

2. Prace należy przesyłać mailowo na adres organizatora: jfiruta@spmiedzyborz.edu.pl.  

3. Termin ogłoszenia wyników: do 30.12.2021 r.. Lista Laureatów zostanie opublikowana 

na stronie internetowej szkoły  spmiedzyborz.pl. Organizator skontaktuje się  

z Laureatami wykorzystując dane podane w zgłoszeniu. 

4. Termin wręczenia nagród: 14.01.2022 r.  

§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami, w tym do ich prezentacji, 

cytowania i publikacji, w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, bez dodatkowej zgody 

autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie z przyczyn 

od nich niezależnych, w szczególności związanych z zakazami lub ograniczeniami 

wynikającymi ze stanu epidemii – Covid 19.  

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację ich wizerunków  

przez Organizatora Konkursu na podstawie: KLAUZULI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU ( Zał. 1 ). 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. JERZEGO BADURY 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE O NAZWIE 

DOLNOŚLĄSKI  KONKURS POETYCKI 

„ W podziękowaniu za beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 

organizowanego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: _______________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA (EMAIL) _______________________________________________ 

WIEK AUTORA, KLASA:_______________________________________________ 

TYTUŁ WIERSZA: _____________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: _____________________________ 

EMAIL I TELEFON NAUCZYCIELA: _____________________________ 

PLACÓWKA: ___________________________ 

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / mojego dziecka celem udziału  
w konkursie / wydarzeniu / olimpiadzie dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego 
zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu / certyfikatu uczestnictwa. 
 

_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA  
(nieudzielenie zgody nie stanowi podstawy dla Organizatora do nieprzyjęcia zgłoszenia) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszech-
nianie wizerunku mojego _________________________ lub mojego dziecka* _________________________ 
do celów promocji konkursu / wydarzenia w: 

 na oficjalnej stronie internetowej placówki 

 na profilu znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook, … 

 w materiałach promujących placówkę 

 w mediach lokalnych: 
_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 

 
 

 

KLAUZUA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU  

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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję Panią / Pana, że: Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu ul. Wrocławska 6-6a, email:  spm8@poczta.onet.pl tel. 62 7856910 

56-513 Międzybórz. AD wyznaczył IOD którym jest: Sebastian Kopacki – inspektor.rodo@gmail.com Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na 

podstawie świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 

Dane gromadzone są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą 

one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane 

nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, współpracujących z Administratorem w oparciu o zawarte 

umowy oraz objętych zgodą osoby składającej oświadczenie. Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie, natomiast 

odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu 

opiekunowi przysługuje również prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz złożenia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

mailto:inspektor.rodo@gmail.com

