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REGULAMIN
WARSZAWSKIEGO INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU
INSPIROWANEGO ŻYCIEM I TWÓRCZOŚCIĄ LAUREATKI NAGRODY NOBLA
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ NA LIMERYK I KOLAŻ ILUSTRUJĄCY UTWÓR
I.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Warszawskiego Interdyscyplinarnego Konkursu Inspirowanego Życiem i
Twórczością Laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej na Limeryk i Kolaż Ilustrujący
Utwór jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie.
2. Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów jest administratorem danych osobowych
uczestników konkursów i ich opiekunów. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do
udziału w konkursie.
3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny, i wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie i
publikowanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu (załącznik 2; załącznik 3)
II.
Cele konkursu:
1. Pogłębianie wiedzy na temat twórczości Wisławy Szymborskiej i jej popularyzacja;
2. Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury i sztuki;
3. Rozwijanie zdolności i umiejętności literackich oraz plastycznych uczniów.
III.
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas IV - VIII warszawskich szkół podstawowych.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

IV. Przebieg i zasady konkursu:
Uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę literacką w formie limeryku oraz plastyczną w
formie kolażu ilustrującego napisany utwór.
Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane drukiem i
niebędące zwycięzcami innych konkursów.
I etap - szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza do II międzyszkolnego etapu trzy najwyżej ocenione
prace uczniów, które ocenia się wg kryteriów podanych w punkcie 6.
Zgłoszenie do etapu II zawiera:
a) podpisane prace konkursowe.
b) wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 1)
c) wypełnione i podpisane oświadczenia zgody na udział w konkursie (załącznik 2)
d) wypełnione i podpisane oświadczenia zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik 3)
Kryteria oceny limeryku (łącznie 10 punktów):
a) forma – 4 punkty (5 wersów, wersy trzeci i czwarty są krótsze, rymy: aabba, rymy
dokładne);
b) treść – 6 punktów (narracja w 3 os., nazwa własna w pierwszym wersie, zabawność,
absurdalność, zaskakująca pointa, ogólna uroda).
Kryteria oceny kolażu (6 punktów):
a) związek z treścią limeryku;
b) wyraźna inspiracja kolażami Wisławy Szymborskiej;
c) pomysłowość, kreatywność;
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8.

9.
10.
11.
12.

d) walory artystyczne.
Kolaż należy przygotować w formacie A4.
Szkolna Komisja Konkursowa, w kopercie, przesyła pocztą, kurierem lub dostarcza osobiście do
8 kwietnia 2020 r. pracę wraz z załącznikami, o których mowa w punkcie IV.5 niniejszego
regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów, ul. Przytulna 3, 03083
Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Szymborska”.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników
konkursu.
Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim
udziału.
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do 30 kwietnia 2020 r.
Szkoły zostaną poinformowane o dacie i miejscu wręczenia nagród zwycięzcom.
V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.sp367.waw.pl
2. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu udziela koordynator konkursu w Szkole
Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów:
Agnieszka Gardeła
e-mail koordynatora: agardela@sp367.waw.pl
tel. 22 811 06 84 - szkoła
e-mail szkoły: sekretariat@sp367.waw.pl
3. Prace konkursowe można odebrać od 15 do 19 czerwca 2020 r. Prace nieodebrane zostaną
zniszczone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego jest
Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) udziału i przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac w Internecie/gazetce Administratora/galerii w budynku Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.
a RODO),
b) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO)
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w
Konkursie.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:
a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię
danych),
b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
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e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes,
f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
7. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie danych osobowych
w Internecie/gazetce Administratora/galerii w budynku Organizatora, a zatem skala odbiorców może być
trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które
w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to
dostawcy systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej oraz firmy
hostingowe, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZAWSKIM INTERDYSCYPLINARNYM KONKURSIE
INSPIROWANYM ŻYCIEM I TWÓRCZOŚCIĄ LAUREATKI NAGRODY NOBLA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ.

Imię i nazwisko ucznia

Adres szkoły

Imię i nazwisko szkolnego
koordynatora

Data przekazania pracy: ……………………………….

Podpis przyjmującego pracę ze strony Organizatora: …………………………………………..
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE
Dane uczestnika konkursu (autora pracy):
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………klasa……………………………………………………….
Adres i pełna nazwa placówki
oświatowej……………………………………………………………………………………………………………………….
Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego):
imię i
nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
1.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a przesłana praca konkursowa w organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie (dalej Organizator) jest wynikiem
samodzielnej pracy uczestnika Konkursu.

2.

Przyjmuję do wiadomości, że uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i
majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób
trzecich.

3.

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez czas
nieokreślony na terytorium Polski i Europy na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
b) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie.

4. Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik
Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy.
6. Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, w tym z obowiązkiem informacyjnym,
akceptuję jego treść oraz(proszę zaznaczyć X):
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w związku
z organizacją Konkursu;
w wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji wyników Konkursu
na stronie internetowej: https://sp367.waw.pl/.
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………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………….

miejscowość, data

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu

Załącznik nr 3

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU
Ja, niżej podpisana/y* ……………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

będąc przedstawicielem ustawowym małoletniego …………………………..………………………………………………..
(imię i nazwisko małoletniego)

wyrażam zgodę na utrwalenie jego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub
nagrania wideo przez Szkołę Podstawową nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie
(Administratora)
i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku (wraz z możliwością opisania imieniem i nazwiskiem
małoletniego) w celach wskazanych poniżej:
1) publikacja na stronie internetowej Administratora
2) publikacja na terenie placówki oświatowej (np. gazetka ścienna lub tzw. tablo),
3) publikacja w mediach społecznościowych Administratora,
4) publikacja w prasie, której wydawcą jest Administrator (tj. gazetka szkolna).
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią, wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody
na taką czynność,
2. Dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek) będą wykorzystywane zgodnie z treścią obowiązku
informacyjnego, zamieszczonego w treści Regulaminu Konkursu,
3. Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia/nagrania,
gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia) ,

nie wymaga zgody (art. 81

ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

………………………………………………..…..
miejscowość, data

……………………………………………………………………………………….
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu
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