
 

Regulamin Konkursu Literackiego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Szamotulski 

 na artykuł 
pt. „Wydarzyło się w Powiecie Szamotulskim...” 

 
I. USTALENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Szamotulski wraz z Muzeum – Zamek Górków w 

Szamotułach. 

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej 

twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Rozwijanie 

umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody - niespodzianki. 

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej (www.powiat-

szamotulski.pl) oraz w mediach społecznościowych Powiatu Szamotulskiego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawa do:  

a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,  

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,  

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,  

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: 

a. I etap szkolny – ze wszystkich prac wybierane są 3, które zostaną zakwalifikowane 

przez szkoły do II etapu, 

b. II etap powiatowy – wybierane zostaną 3 najlepsze prace + 1 wyróżnienie. 

2. Do konkursu przyjmowane są prace:  

a. pisane prozą,  

b. uczeń może napisać pracę w formie:  

• artykułu,  

• kartki z pamiętnika,  

• wywiadu,  

c. posiadające określoną formę: do 3 stron A4 (standardowy margines: 2,5 cm; 

nagłówek i stopka: 1,5 cm; czcionka: Times New Roman 12; Odstępy między 



wierszami - standardowe (1); liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 

500), przesłany w wersji elektronicznej w formacie PDF),  

d. napisane w języku polskim,  

e. dotąd niepublikowane.  

3. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.  

4. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.  

 

III. DOSTARCZANIE PRAC 

1. Etap szkolny – prowadzony przez Dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Szamotulski.  

2. Opowiadania należy dostarczać na adres e-mail: starostwo@szamotuly.com.pl  

do 14 kwietnia 2023.  

3. Do artykułu należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie (cel wykorzystania – pola eksploatacji do której zalicza się 

również publikacja)i publikację pracy przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach na 

oficjalnej stronie internetowej powiatu i profilu FB.” oraz załącznik nr 1 do regulaminu – 

Oświadczenie uczestnika konkursu.  

 

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY. 

1. Etap szkolny – prowadzony przez Dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Szamotulski.  

2. Prace oceniane są przez członków jury.  

3. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, 

samodzielność i oryginalność.  

4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2023 r. W momencie ogłoszenia 

wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz 

wyróżnionych prac. 

 

V. NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac oraz 1 wyróżnienie. 

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  
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2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 

osobowych do celów Konkursu. 

4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także 

możliwość ich poprawiania. 

 
VII. Ochrona Danych Osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się na podstawie zgody 

na ich przetwarzanie udzielonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu 

2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest 

Starostwo Powiatowe w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 

3. Administrator zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej „RODO”), informuje, że dane osobowe 

uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko szkoła do, w której 

uczy się uczestnik konkursu, na podstawie: 

a)  przesłanki art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji 

obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu; 

b) przesłanki art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu dochodzenia roszczeń uczestnika konkursu 

lub Organizatora, w ramach prawnie uzasadnionego interesu stron. 

4. Administrator informuje, że w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych 

osobowych z RODO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować drogą mailową na adres: iod@szamotuly.com.pl, lub formie pisemnej – 

pocztą tradycyjną na adres ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, 

przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na 

jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej na adres Organizatora lub elektronicznej na adres (proszę 

podać adres email). 
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7. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne w celu wzięcia udziału w 

konkursie. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, 
usunięcia lub ograniczenia ich  przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na 
podstawie przepisów prawa.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


