
Regulamin powiatowego konkursu 

humanistycznego 

Przez literaturę do historii i kultury… 

Tegoroczne hasło: 

„W romantycznej zadumie” 

Tematy prac konkursowych: 

1) Duchy, zjawy, upiory…- romantyczny sposób 

widzenia świata.  

2) Od Soplicy do  Papkina ….- szlachta sarmacka 

oczami romantyków. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa 

Podkarpackiego,  Starosty Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia . 

2. Głównym organizatorem konkursu jest : Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i 

Licealnych im. A. Witkowskiego  ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław,  /tel.16 621 

32 82/   mail www.sekretariat@tdgjar.edu.pl /tel. koordynatora:  662610620. 

3. Realizacja Konkursu odbywać się będzie przy udziale redakcji i patronacie 

medialnym lokalnych mediów. 

4. Celem konkursu jest  : 

             - popularyzacja twórczości  romantyków: A. Mickiewicza i A. Fredry 

      - inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy, umiejętności i do samodzielnych, 

niebanalnych   

         działań twórczych 

- promowanie twórczych aktywności uczniów 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, literackich i plastycznych uczniów 

        -dbałość o wszechstronny rozwój uczniów 

        - odkrywanie talentów. 

1. Kategorie konkursowe: 

a) praca literacka na  wybrany  temat  

b) praca plastyczna- plakat, rysunek. 

2. Etapy konkursu : 

a) etap szkolny – przeprowadzony do 10.02.2023r. 

b) etap powiatowy- przeprowadzony do 30.03.2022r. 

 

http://www.sekretariat@tdgjar.edu.pl


 

§ 2.  Warunki udziału w konkursie 

 

1. Adresatami konkursu są  uczniowie szkół podstawowych – klasy VI-VIII. 

2. Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z protokołem (zał. nr 3), kartami 

uczestnika (zał. nr 1)i oświadczeniami rodzica (zał. nr 2 ) na adres Organizatora 

upływa 15 lutego 2023 roku. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i zgłoszenie prac 

konkursowych: pracy literackiej lub plastycznej.  

4. Prace literackie mają mieć formę dokumentu papierowego i elektronicznego 

(Word). Praca konkursowa nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego 

maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 

punktów.(wersja elektroniczna może być przesłana pocztą elektroniczną na adres 

Organizatora) 

5. Praca plastyczna ma dowolną formę i format co najmniej A3. 

6. Praca konkursowa powinna być w całości samodzielnym utworem Uczestnika, 

wcześniej niepublikowanym i nienaruszającym praw autorskich osób trzecich.  

7. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do rozporządzania oraz  korzystania z 

opracowań prac konkursowych. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że Organizatorom przysługuje prawo wielokrotnego 

wykorzystania prac oraz utworów zależnych, powstałych w wyniku ich modyfikacji.     

 

       § 4. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców  

1. Konkurs polega na wybraniu trzech najlepszych prac w każdej kategorii spośród  

nadesłanych do Organizatora.  

2. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach: 

a) etap I szkolny – zgłaszanie prac do przewodniczącego komisji 

konkursowej  

w danej szkole i formalna weryfikacja wstępna pod względem 

spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz 

wyłonienie 3 najlepszych prac w każdej kategorii 

b) etap II powiatowy – ocena prac wyłonionych w II etapie i wybór 

trzech najlepszych prac . 

3. Laureatów konkursu wybierze jury, w skład którego wejdą osoby delegowane 

przez Organizatorów. 

4. Kryteria oceny:  

a) dobór i zgodność obszaru tematycznego z tematem i założeniami Konkursu, 

czyli nawiązanie do twórczości A. Mickiewicza i A. Fredry 

b) stopień realizacji tematu 

c) poprawność językowa i styl 

d)  forma pracy i wyraz artystyczny. 

 

5. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo do 

odwołania  

od decyzji. 

 

§ 5. Wyniki i nagroda 



1. Nagrody w Konkursie ufundowane będą przez Organizatora i jego partnerów.  

2. Organizator  przekaże informację do wszystkich placówek biorących udział w 

konkursie najpóźniej do  5 marca 2023r.  

3. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się do końca marca, w 

terminie podanym przez Organizatora. 

 

§ 7.  Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają 

warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od 

Uczestnika złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków uczestniczenia w Konkursie. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku  w celach konkursowych. 

3. Przesłane wraz ze zgłoszeniem, materiały i opracowania nie będą zwracane 

uczestnikom. 

4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Karta uczestnika  powiatowego konkursu  humanistycznego 

 

dla uczniów szkół podstawowych 

przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..  

2. Klasa…………………………….. 

3. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………….  

4. Adres szkoły ……………………………………………………………………………..  

6. Telefon szkoły……………………………………………………………………………. 

8. Adres e-mail szkoły ……………………………………………………………………… 

9. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu  

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

10. Kategoria (właściwe zaznaczyć) 

a)  praca literacka-temat nr….. 

b)  praca plastyczna- temat nr……. 

 

 

…………………………..               …………………………………… 
        miejscowość i data                    pieczęć i czytelny podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

Uwaga! Karta powinna być wypełniona komputerowo lub drukiem. Za przygotowanie karty 

zgodnie  

z załączonym wzorem odpowiedzialny jest przewodniczący komisji konkursowej etapu szkolnego. 

dyrektor szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu.  



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu 

1.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………...(imię i nazwisko dziecka) w 

konkursie  

na zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

  

2.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 

                                                                                   

3.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w 

zakresie imienia  

i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego wyników 

konkursu (ilości zdobytych punktów-procentów) przez organizatora konkursu, tj. ZSDGiL w 

Jarosławiu, realizujący zadanie polegające na organizacji w roku szkolnym 2020/2021 organizację 

konkursu  tematycznego, którego jest Administratorem danych osobowych.                                    

4.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

 

                                                                                             

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż : 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół 

Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,   z którym można kontaktować się 
telefonicznie lub  pocztą elektroniczną ( dane w Regulaminie)  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, przeprowadzenie postępowania 

konkursowego ( tj. konkursy, olimpiady i turnieje). 
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania.W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych 

odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

cofnięciem zgody. 
 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

konkursu. 

5. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu danego konkursu. 

 

 
…………………………….    ………………………………………… 

       miejscowość i data             czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Protokół przebiegu szkolnego etapu powiatowego  konkursu humanistycznego      

dla uczniów szkół podstawowych  

przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

 1. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej - ............................................................ 

 2. Członkowie-………………………………………………………..................................... 

 przeprowadziła w  dniu ………………w.................................................................................... 

 (nazwa szkoły)  etap szkolny powiatowego konkursu , w którym uczestniczyło ................. uczniów,  

 w tym: w kategorii praca literacka …………….uczniów, praca plastyczna -……………….uczniów. 

Zwycięzcami etapu szkolnego w  kategorii praca literacka    są:  

 

I MIEJSCE:   ………………….....…………..…..……...-

opiekun………………………  

                                                   (imię  i nazwisko uczestnika)   

II MIEJSCE:………………….………………………...opiekun………………………
… 

                                                  (imię  i nazwisko uczestnika)   

III MIEJSCE…………..…...……..…………………opiekun…………………………… 

                                                 (imię  i nazwisko uczestnika)   

Zwycięzcami etapu szkolnego w kategorii praca plastyczna są:  

 

I MIEJSCE:   ………………….....…………..…..…. –

opiekun………………………… 

                                              (imię i nazwisko uczestnika)   

II MIEJSCE:  ………………….……………………  –

opiekun…………………………. 

                                               (imię i nazwisko uczestnika)   

III MIEJSCE: …………..…...……..………………  -
opiekun……………………………. 

                                            (imię i nazwisko uczestnika)   

                                         Podpis Przewodniczącego Szkolnej  Komisji Konkursowej 

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