
 

 

Regulamin Konkursu Poetyckiego 

„Niektórzy lubią poezję…” 

 

I. Organizator Konkursu: 

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych  
Aleja Zwycięstwa 194 
81-540 Gdynia 
 
Koordynator konkursu: Jolanta Wdowiak  
Kontakt: tel. 660423101; e-mail: bibliotekazsae@onet.eu 

II. Cele Konkursu: 

1. Inspirowanie do aktywności twórczej 
2. Prezentacja dorobku i promocja młodych twórców 
3. Rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń 

III. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. 

IV. Zadanie konkursowe:  

Napisanie własnego wiersza. Tematyka wiersza jest dowolna.  
 

V. Organizacja konkursu.  

1. Uczestnicy przekazują jeden własny wiersz do nauczyciela bibliotekarza w swojej 
szkole. 

2. Nauczyciele bibliotekarze z poszczególnych szkół przesyłają, w terminie do 8 marca 
2019 roku, pocztą elektroniczną na adres e-mail bibliotekazsae@onet.eu 
wytypowane do konkursu wiersze (do 3 utworów z jednej szkoły) wraz ze skanem 
zgłoszenia i zgodami, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 
 



 

 

3. Uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele bibliotekarze otrzymają od organizatora 
zaproszenia na finał, który odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Zespole 
Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. Na finał konkursu należy dostarczyć 
Załącznik nr 1 w oryginale. 

4. Przesłanie utworów oznacza automatycznie zgodę autorów i ich 
rodziców/opiekunów prawnych na publikację wierszy. 

VI. Nagrody 
 
Nagrodą dla uczniów będą tomiki nagrodzonych wierszy.  
 

VII. Zasady uczestnictwa: 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia 
zawarte w niniejszym regulaminie.  

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  
3. Wiersz konkursowy nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać zachowań 
zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego 
wychowania i kultury osobistej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac do pokazów konkursowych 
i ich publicznej prezentacji w celach promocyjnych. 

5. Konkurs ma charakter jawny. 
6. Opiekunowie prawni młodzieży niepełnoletniej biorącej udział w konkursie i jego 

pełnoletni uczestnicy wyrażają pisemną zgodę na zbieranie, przetwarzanie 
i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez 
organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z uczestnikami Konkursu 

Jolanta Wdowiak tel. 660423101,  

e-mail: bibliotekazsae@onet.eu  

 

 

  



 

 

 
 

Formularz zgłoszeniowy 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika 1  

Wiek uczestnika 1  

Imię i nazwisko uczestnika 2  

Wiek uczestnika 2  

Imię i nazwisko uczestnika 3  

Wiek uczestnika 3  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko nauczyciela  

 
1. Niniejszym oświadczam, że zgłaszam wiersze napisane przez wyżej wymienionych uczniów 

do udziału w  Konkursie Poetyckim „Niektórzy lubią poezję…” organizowanym przez Zespół 
Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki 

bez zastrzeżeń. 
 

………………………………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika konkursu 



 

 

  



 

 

 

Klauzula informacyjna i zgody 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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) (Dz. Urz.UE L 119, s. 1) informujemy, 
że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych  
81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194. 
  
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Darul kontakt: iod.zsae@gmail.com 
  
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych.  

1. dane osobowe dziecka przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu; 

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane; 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

 



 

 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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). 
Ja, niżej podpisany  

 

………………………………………………………………………………………………………………..oświadczam, że: 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na przetwarzanie przez administratora danych Zespół Szkół 
Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, danych osobowych 
mojego dziecka zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej, w tym na umieszczenie imienia 
i nazwiska dziecka na stronie internetowej szkoły w postaci listy laureatów konkursu. 
 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego 
dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą 
w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) 
jak i na stronie internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody 
jest dobrowolne. 
 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego 
dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą 
w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194 w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, 
Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 
 

4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska 
mojego dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 
z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, 
galerie) jak i na stronie internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie 
zgody jest dobrowolne. 
 

5. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska 
mojego dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 
z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194 w mediach społecznościowych (w szczególności 
Facebook, Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody 
jest dobrowolne. 

 
………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
1 niepotrzebne skreślić 


