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„Dobre słowa są między wierszami”

                                                                                                               Krzysztof Sołtysiak

XVII KONKURS POETYCKI

dla młodzieży szkół powiatu zgierskiego

Cele:

 rozbudzanie zainteresowań literackich młodzieży powiatu zgierskiego;

 zachęcanie młodych poetów do prezentacji własnych dokonań twórczych;.

 spotkanie uczniów tworzących poezję w jednym miejscu i czasie.

Regulamin

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczących się lub mieszkających na terenie

powiatu zgierskiego i województwa łódzkiego.

2. Odbywa się w dwóch  kategoriach wiekowych:

a) 13 – 15 lat

b) 16 – 19 lat

3. Każdy uczestnik zgłasza jeden własny utwór poetycki o dowolnej tematyce

w języku polskim. Utwór nie może być wcześniej publikowany, nagradzany ani

wyróżniony w innych konkursach.

4. Nadesłany utwór powinien być zapisany na oddzielnej kartce w trzech

egzemplarzach maszynopisu. Wiersz należy podpisać wyłącznie pseudonimem,

który może być dowolną nazwą.

5. Zgłoszony do konkursu utwór (w trzech egzemplarzach) należy doręczyć w dużej

kopercie podpisanej tylko pseudonimem. Swoje dane osobowe: imię i nazwisko,

pseudonim, adres, numer telefonu i informacje: szkoła, klasa, nauczyciel języka

polskiego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie

wizerunku podpisaną przez pełnoletniego ucznia lub rodzica w przypadku

uczestnika niepełnoletniego należy umieścić w zaklejonej mniejszej kopercie

oznaczonej pseudonimem.

6. Wiersze należy doręczyć nauczycielowi języka polskiego w swojej szkole

lub przesłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica,

ul. 3 Maja 41,  95-100  Zgierz   z dopiskiem Konkurs poetycki oraz kategoria

wiekowa  do 28 lutego 2020 roku.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów, zgłoszenie utworu jest

równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego zamieszczenie w okolicznościowej

publikacji.

8. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatorów.
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9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 02 kwietnia 2020 r. o godz.1200 w sali

audiowizualnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w  Zgierzu.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu, ul. 3 Maja 41, 95 –

100 Zgierz. 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 osobowych).

Inspektor ochrony danych

Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych

osobowych pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul.

3 Maja 41, 95 – 100 Zgierz.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przez administratora na

podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do

wykonania zadań administratora danych osobowych, związanych z realizacją

konkursu.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) numer telefonu,

d) nazwa i adres szkoły reprezentowanej przez uczestnika.

Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych

osobowych. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych

jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez uczestników konkursu jest wymagane

do udziału w konkursie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
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Okres przechowywania danych

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych

celów, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym odbył się konkurs.

Prawa osób, których dane dotyczą

Uczestnicy konkursu mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) usunięcia danych osobowych,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia nazwiska

oraz nazwy reprezentowanej przez niego szkoły w celu publikowania informacji

o wynikach konkursu.

W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem

profilowania w rozumieniu RODO.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół

Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41, 95 – 100 Zgierz.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,

w jakich zostały zebrane.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki

w nim przewidziane.

…………………………………                                       ………………………………

              miejscowość, data                                                                              czytelny podpis uczestnika/ rodzica

                                                                                                                  w przypadku uczestnika niepełnoletniego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego

wizerunku, utrwalonego dowolną techniką na wszelkich nośnikach przez Zespół Szkół

Ogólnokształcących im. S. Staszica , ul. 3 Maja 41, 95 – 100 Zgierz, na potrzeby

konkursu*.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na

oficjalnej stronie internetowej Administratora danych osobowych oraz zamieszczenie

w materiałach promocyjnych, informacyjnych i okolicznościowych.

□ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego

wizerunku, utrwalonego dowolną techniką na wszelkich nośnikach przez Zespół Szkół

Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41, 95 – 100 Zgierz, na potrzeby konkursu*.

*należy zaznaczyć odpowiednie pole

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

                miejscowość, data                                                                             czytelny podpis uczestnika/rodzica

                                                                                                                  w przypadku uczestnika niepełnoletniego


