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REGULAMIN Porviatowego Konkuľsu llByć jak Bohateľ''.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE:

1. oľganizatoľem Konkuľsu jest Szkoła Podstawowa im. Młodych Bohaterów w Szewcach

2. Konkurs maZasięgpowiatowy - obejmuje szkoły podstawowe Z powiatu trzebnickiego.

3' Uczestnik bioľący udział w Konkursie oświadcza, Że zapoznał się z niniejszym
Regu lam ine m i wy raża zgodę na j ego postanowienia.

4. W Konkursie udział mogą wziąć, uczniowie z klas 6-8

5. Finał Konkursu odbędzie się dniu 9 listopada Ż02lr. w Szkole Podstawowej w Szewcach,
ul. Strzeszowska 7, 55-114 Szewce' Zwycięski wiersz zostanie zaprezentowany podczas

obchodów Dnia Patľona Szkoły.

II. CELE KONKURSU

1. Rozwijanie umiejętności literackich.

2. Podkľeślenie znaczenia ľoli bohateľa w kształtowaniu osobowości każdego człowieka.

Pogłębianie świadomości na temat wartości i ľoli zasad moralnych, patriotycznych itp.

Inspiľowanie dzieci do aktywności twórczej.

Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego .

1. Powiatowy Konkurs ''Byó jak Bohateľ'' Írwa z chwilą jego publikacji, a nadsyłanie prac

odbywaó się będzie w terminie od 05.10'2021r. do 28.10.2021 r.

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wieľsza o tematyce zwíązanej Z
bohaterem.
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III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE



3. Każdy uczestnik może zgłosió ty|ko jedną pľopozycję w teľminię do 28.10.2021ľ.

przesyłającj ą na adres e-mai l : j .wieczoľek@ zspszewce.p I

4. Prace konkuľSowę powinny spełniać następujące warunki

Forma liteľacka: wiersz

Tľeść: zgodna z tematem konkuľsu

objętość tękstu nie może pľzekraczaójednej strony sformalizowanęgo tekstu (czcionka

rozmiar 12,typ Times New Roman, odstęp l'5)

Pľaca zapisana w formacie pdf

5. Każdy uczestnik w treści e-maila podaje: imię, nazwisko, klasa' numeľ telęfonu

nauczyciela opiekuna oraz nazwę szkoĘ.

6. Na konkurs moŻna zgłosié tylko wieľsz własnego autoľstwa, napisany w języku polskim,

wcześniej niepublikowany i nienagradzany w konkuľsach literackich.

7. Kazda szkoła, bioľąca udział w Konkuľsie pľzeprowadza eliminacje szkolne - na konkurs

powiatowy kaŻda szkoła moŻe zgłosić maksymalnie 3 wiersze.

8. Prace nadęsłane po podanym terminie' nie będą braĘ udziału w konkuľsie.

IV" NAGRODA:

1 . Nagľodzen i zostaną autorzy trzech naj ciekaws zy ch prac.

2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 20Ż| t. Lista
lauľeatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoĘ:
www.Zsszęwce.edupage' org

3. Komisja konkursowanagrodzi trzy najciekawsze praceprzyznając miejsca I,2,3.

4. o sposobie odbioľu nagród poinfoľmuje organizatoľ

5. Nagrodę naleŻy odębľać w wznaczonym przez organizatora czasie i miejscu. Po upĘwie



podanego terminu nagroda przepada.

6. organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak mozliwości przekazania nagrody z
pľzy czy n |eŻący ch po stroni e Uczestnika.

V. oBoWI ĄZEK INFoRMACYJNY

1. Infoľmujemy, Że administratoľem danych osobowych uczestników Konkuľsu jest Szkoła

Podstawowa im. Młodych Bohaterów w Szewcach' ul. Strzeszowska 7, 55-l 14 Szewcę.

W spľawach dotyczących pľzetwarzania danych osobowych na|eŻy kontaktować się z
Inspektoľem ochľony Danych osobowych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przepľowadzenia

Konkuľsu, na podstawie aľt. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Paľlamentu Europejskiego i

Rady(UE) 20161679 UE (dalej :,,RODO").

3. Dane osobowe będą pľzetwarzanę pÍzez okres niezbędny do realizacji Konkursu' w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagľodzonych

osobach), atakŻe pľzechowywane do momentu przedawnienia ewęntualnych roszczeń lub

wygaśnięcia obowiązku aľchiwizacj i danych wynikaj ące go z przepisów pľawa.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE:

l. Pľace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własnośé organizatoľów.

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego

ľeprodukowania.

2. W kwęstiach nieuľegulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne pľzepisy prawa.

3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu.

4. Postanowienia Komisji Konkuľsowej są niepodwaŻa|ne i ostateczne.
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