
                                  

       
JUBILEUSZOWY XV KONKURS LITERACKI

organizowany w roku Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora
w roku Marka Edelmana na terenie Miasta Łodzi

oraz  w roku 60. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi 

„MOJE ULUBIONE MIEJSCE W ŁODZI I REGIONIE”
ROK SZKOLNY 2018/2019

POD PATRONATEM ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE 
CELE KONKURSU:
-rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej tematyką Łodzi i regionu
-propagowanie historii i tradycji regionu 
-stworzenie warunków do popularyzacji Łodzi i jej okolic w formie literackiej
-nawiązanie do miejsc związanych z postacią S.Moniuszki i M.Edelmana 
-uczczenie 60. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi

REGULAMIN
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 związanych z tegorocznymi rocznicami.
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 11 kwietnia 2019 r.   w SP 175 ul. Pomorska 27  (tel. 42 632 72 27) 
       (Kartę informacyjną oraz zgodę na publikację dołączamy do każdej pracy.)
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do końca maja 2018 r. w dwóch kategoriach: 

- klasy IV-VI i klasy VII-VIII
- informacje na ten temat dostępne będą na stronie TPŁ i SP 175 po 15 maja 2019 r.

2.  Laureaci i zaproszeni goście zostaną poinformowani o dokładnym  terminie i miejscu 
      uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

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

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

KAŻDY UCZESTNIK POSIADA WŁASNĄ KARTĘ INFORMACYJNĄ DOŁĄCZONĄ DO SWOJEJ PRACY

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

.....................................................................
         pieczęć szkoły (uczestnika konkursu) 

KARTA INFORMACYJNA
JUBILEUSZOWY XV KONKURS LITERACKI 

organizowany w roku Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora
w roku Marka Edelmana na terenie Miasta Łodzi

oraz  w roku 60. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Łodzi 

 „MOJE ULUBIONE MIEJSCE W ŁODZI I REGIONIE”
POD PATRONATEM ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA....................................................................

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

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

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

TYP SZKOŁY...........................................................................................................
                                      (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna)

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

OPIEKUN  (CZYTELNE IMIĘ I NAZWISKO DRUKOWANYMI LITERAMI) 

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

................................................                                  ................................................                 
       czytelny    podpis opiekuna                                                                             podpis dyrektora    
                  

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


ZAŁACZNIK 1. Oświadczenie rodzica  
Łódź, dn. ..................................... 2019.                                                                                                                                                                                                  

OŚWIADCZENIE (rodzica/opiekuna)

o wyrażeniu zgody na udział w XV Konkursie Literackim, przetwarzanie danych
osobowych, wykorzystanie wizerunku dziecka, potwierdzenie zapoznania się

z regulaminem i akceptacja jego zapisów

Ja, rodzic dziecka …………………………………………….. urodzonego dnia……………
w ………………… ucznia klasy …………………….. Szkoły ………………………….
…..…………………………………..……....
niżej podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu Literackiego 
organizowanego przez SP 175 i TPŁ przy współpracy z ŁSPS i akceptuję jego 
zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych mojego 
dziecka przez organizatora SP 175, który jest ich administratorem, do celów 
organizacji, realizacji, informacji, promocji i reklamy bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego.
Listy (uczestników, laureatów itp.) zawierające dane w zakresie: imię, nazwisko,
kategoria wiekowa,  szkoła,  lub placówka pozaszkolna,  oraz nagrania,  materiały
zdjęciowe  i  filmowe  związane  z  konkursem,  mogą  zostać   umieszczone  na
stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Facebooku, YouTube i w
mediach (prasa, serwisy internetowe i in.). Wizerunek dziecka nie może być użyty
w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr
osobistych dziecka.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Szkoła Podstawowa nr 175  jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią,  iż dane
osobowe w postaci  imion i  nazwisk  uczestników,  nauczycieli,  rodziców i  opiekunów prawnych,
numerów  kontaktowych  i  adresów  e-mail,  wizerunku  uczestników  w  postaci  nagrania,  grupie
wiekowej  i  przynależności  do  szkoły  uczestników  będą  przetwarzane  zgodnie  z  prawem  na
podstawie udzielonej zgody. Ponadto administrator informuje, iż:  

 podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania stanowi o braku możliwości 
udziału w konkursie 

 posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 podane  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt.  a)  i  zgodnie  z  treścią
ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych,  w  celu  organizacji  konkursu  i  promocji
wydarzenia 

 wyznaczył nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e- mail:  sekretariat@sp175.elodz.edu.pl

 dostęp  do  danych  będą  posiadać  osoby  upoważnione  przez  Administratora  do  ich
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,  a  także osoby,
które zapoznają się z danymi w miejscach publikacji informacji o uczestnikach konkursu (tj.
stronach internetowych SP 175, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Facebooku, YouTube , w
prasie i portalach internetowych) 

 dane osobowe będą przechowywane do czasy wycofania zgody lub  przez okres niezbędny
do osiągnięcia ww. celów; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych  osobowych   narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 dane nie będą przekazywane do państw trzecich, a także nie będą poddawane profilowaniu i
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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);
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000

* - niepotrzebne skreślić

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

                                                                                Data, podpis rodzica 

mailto:sekretariat@sp175.elodz.edu.pl


ZAŁACZNIK 2. Oświadczenie rodzica  
Łódź, dn. ..................................... 2019

OŚWIADCZENIE RODZICA

1. Oświadczam, że mój syn / moja córka*……………………………………….……………….…. 
jest  autorem  pracy literackiej

zgłoszonej do XV Konkursu Literackiego

2. Wyrażam zgodę, aby utwór mojego syna, mojej córki był w całości wykorzystany i przetwarzany w
formie zapisu analogowego, cyfrowego lub w postaci druku przez SP 175 w Łodzi w materiałach
informacyjnych dla mediów, prasy i w Internecie, promocyjnych, edukacyjnych oraz wydawniczych –
niekomercyjnych, zgodnie ze statutem Szkoły.  

3. Z chwilą przekazania utworu mojego syna/mojej córki* na konkurs, przenoszę nieodpłatnie na SP
175  w  Łodzi  majątkowe  prawa  autorskie  wyłącznie  w  zakresie  wskazanym  przez  pkt.2,  bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. W pozostałym zakresie zachowuję pełnię praw autorskich.

4.  Oświadczam,  że  przekazany  utwór  nie  zawiera  treści  uzyskanych  w  sposób  niezgodny
z obowiązującym prawem i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia  04.02.1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

5. Zgłoszenie piosenki do konkursu oznacza jednocześnie, że nie będzie ona zagrażała ani naruszała
praw  osób  trzecich,  w  szczególności  nie  będzie  naruszała  ich  majątkowych  i osobistych  praw
autorskich.  W  przypadku  wystąpienia  przez  osobę  trzecią  z SP  175  w  Łodzi,  jako  wyłącznie
odpowiedzialna,  koszty  poniesione  w  związku  ze  skierowaniem  przeciwko  niemu  roszczeń
odszkodowawczych, zwalniając SP 175 w Łodzi i od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego
tytułu. 

6. SP 175 w Łodzi    jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż dane osobowe w postaci
imion i  nazwisk uczestników, nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych, numerów kontaktowych i adresów e-
mail, wizerunku uczestników w postaci nagrania, grupie wiekowej i przynależności do szkoły uczestników  będą
przetwarzane zgodnie z prawem na podstawie udzielonej zgody. Ponadto administrator informuje, iż:  

 podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania stanowi o braku możliwości  udziału w
konkursie 

 posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 podane  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt.  a)  i  zgodnie  z  treścią  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, w celu organizacji konkursu i  promocji wydarzenia 

 wyznaczył  nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e- mail:  sekretariat@sp175.elodz.edu.pl

 dostęp do danych będą  posiadać  osoby upoważnione przez Administratora  do ich przetwarzania w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także osoby, które zapoznają się z danymi w
miejscach publikacji informacji o uczestnikach konkursu (tj. stronach internetowych SP 175 w Łodzi ,
Facebooku, YouTube , w prasie i portalach internetowych) 

 dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasy  wycofania  zgody  lub  przez  okres  niezbędny  do
osiągnięcia ww. celów; 

 ma Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich,  a  także  nie  będą  poddawane  profilowaniu  i
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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);
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000

* - niepotrzebne skreślić

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

                                                                                Data, podpis rodzica 

mailto:sekretariat@sp175.elodz.edu.pl
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