
 

 

 

 

XVI KONKURS LITERACKI 

 

organizowany w:   

200. rocznicę Łodzi przemysłowej, 200. rocznicę urodzin K. Scheiblera i 100. rocznicę bitwy warszawskiej 

 

„MOJE ULUBIONE MIEJSCE W ŁODZI I REGIONIE” 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
POD PATRONATEM:  

ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE 

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI  

MIĘDZYNARODOWEGO ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO JERZEGO 

 

CELE KONKURSU: 
-rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej historią Łodzi i regionu 

-stworzenie warunków do popularyzacji Łodzi i jej okolic w formie literackiej 

-przedstawienie miejsc, wydarzeń i osób związanych z 200. rocznicą powstania Łodzi przemysłowej, 200. rocznicą 

urodzin K. Scheiblera i działaniami niepodległościowymi na terenie Łodzi  

 

I.ADRESAT:  
uczniowie łódzkich szkół podstawowych klasy IV-VI i klasy VII-VIII  

 

II.ORGANIZATOR: SP nr 175 w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi  

 

III.ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy indywidualne prace literackie w każdej kategorii 

wiekowej: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII na temat „Moje ulubione miejsce w Łodzi                              

i regionie” (proza, nie poezja) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i osób związanych z 200. rocznicą 

powstania Łodzi przemysłowej, 200. rocznicą urodzin K. Scheiblera i działaniami niepodległościowymi.   
2. Praca nie powinna przekraczać: 

 2 stron maszynopisu A4 –klasy IV-VI 

 3 stron maszynopisu A4 – klasy VII-VIII 

Prosimy o nie dołączanie zdjęć, wierszy, planów, map i szkiców. 

3. Prace uczniów wraz z wypełnioną kartą informacyjną prosimy złożyć do dnia 15 kwietnia 2020 r.                     

w SP 175 ul. Pomorska 27  (tel. 42 632 72 27). 

(Kartę informacyjną oraz zgodę na publikację dołączamy do każdej pracy.) 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać nauczyciel lub opiekun prawny dziecka. 

2. Uczestnicy konkursu (dzieci wraz z opiekunami) wezmą udział w 2 spacerkach organizowanych przez TPŁ                  

w celu poznania miejsc związanych z powstaniem Łodzi przemysłowej i łódzkimi drogami 

niepodległościowymi (marzec - maj 2020). 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do końca maja 2020 r. w dwóch kategoriach:  

- klasy IV-VI i klasy VII-VIII 

- informacje o wynikach dostępne będą na stronie TPŁ i SP 175 po 20 maja 2020 r. 

2. Oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród będzie miało miejsce dnia 1 czerwca w Akademii 

Muzycznej w Łodzi podczas finału XXVI Przeglądu Piosenki o Łodzi.   

3. Dla autorów najlepszych prac przewidujemy ciekawe nagrody, wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają 

podziękowania.  

4. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną do udziału w spotkaniach literackich w celu promocji prac.  

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=sp+175+w+%C5%81odzi+


WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
KAŻDY UCZESTNIK POSIADA WŁASNĄ KARTĘ INFORMACYJNĄ  

DOŁĄCZONĄ DO SWOJEJ PRACY 

 

 

 Łódź, dnia ............................. 

 

..................................................................... 

         pieczęć szkoły (uczestnika konkursu)  
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organizowanego w 200 rocznicę Łodzi przemysłowej i 100 rocznicę bitwy warszawskiej 
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BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI  
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IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA............................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY.............................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

TELEFON/FAX.................................................................................................................................................. 

 

OPIEKUN  (CZYTELNE IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON)   

 

.............................................................................................................................................................................. 
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       czytelny    podpis opiekuna                                                                            podpis dyrektora
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1
 w przypadku zgłoszenia uczestnika konkursu przez rodzica dopuszcza się brak podpisu dyrektora  



Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich 

na Organizatora Konkursu  

oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/podopiecznego…………………………….……………….. będącego autorem pracy konkursowej 

oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – SP 175 w Łodzi i TPŁ  – 

autorskie prawa majątkowe do utworu. 

 

Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego
2
 dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu. Przetwarzane dane mogą być 

publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku  

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego i informacji                          

o szkole, do której uczęszcza moje dziecko/mój podopieczny, oraz nieodpłatne używanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie jego/jej wizerunku oraz jego/jej wypowiedzi, utrwalonych 

jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, 

lub dźwiękowej) przez SP 175 w Łodzi i TPŁ.  

 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony                            

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 

nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, 

promocji i reklamy bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. Wizerunek dziecka /podopiecznego nie może 

być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/ podopiecznego lub naruszać w inny 

sposób dóbr osobistych dziecka /podopiecznego. 

 

5. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

6. Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję.   

 

 

 

 

_______________________________                  

Własnoręczny podpis osoby uprawnionej 

 

 

                                                 
2
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

 

 



 

 


