
REGULAMIN III MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU  LITERACKIEGO
,,OPOWIEM CI O GÓRNIKU’’

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Konkurs  pt.  „Opowiem  ci  o  górniku” (dalej:  Konkurs),  organizowany  jest  przez
Powiatowy  Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego  w  Głogowie,  Powiatowy  Ośrodek
Poradnictwa  Psychologiczno-  Pedagogicznego  w  Polkowicach,  Centrum  Kultury  w
Polkowicach,  Miejsko-  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Polkowicach   (dalej:
Organizatorzy).

2. Konkurs trwa od 29 października o 26 listopada 2021 roku.

CEL KONKURSU

§ 2.

Celem konkursu jest:
 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół i placówek oświatowych postaci 

związanych z branżą górniczą,
 wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży poczucia tożsamości z regionem, w tym 

promowanie postaw ciekawych ludzi związanych z górnictwem,
 podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy 

nauczycieli,
 prezentowanie dobrych praktyk.

TEMATYKA KONKURSU

§ 3.

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie literackiej powyższej tematyki. Konkurs 
będzie przeprowadzony w kategorii :
- praca literacka (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe)



ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

§4.

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych.

2. Uczestnicy konkursu przygotowują indywidualne prace w oparciu o własne 
doświadczenia.

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 
- szkoły podstawowe klasy I- III,
- szkoły podstawowe klasy IV- VIII,
- szkoły ponadpodstawowe.

            4.     Każdy uczeń może nadesłać jedną pracę, która nigdy wcześniej nie była    
                    prezentowana i nagradzana w konkursach.   

PRZEBIEG KONKURSU

§5.

1. Konkurs rozpoczyna się 29 października 2021 r., a jego Regulamin będzie dostępny na 
stronach internetowych Organizatorów www.pcpppidn.eu, www.polkowice.edu.pl, 
www.pca.pl, www.mgbp.pl.

2. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście, opatrzyć godłem (słownym) 
oraz zaznaczyć kategorię i klasę, a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem,
przesłać dane ucznia i szkoły do dnia 26 listopada 2021 r. na adres Powiatowego Ośrodka
Doradztwa Metodycznego w Głogowie (prace literackie), z dopiskiem:  
konkurs ,,Opowiem ci o górniku’’. Liczy się data stempla pocztowego.

3. Prace konkursowe powinny zawierać następujące informacje:
 dane autora zaklejone w kopercie (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, 

telefon kontaktowy rodzica i opiekuna artystycznego, adres e-mail, imię i 
nazwisko nauczyciela pod opieką, którego powstała praca), sygnowane godłem
(słownym),

 kopertę opatrzyć godłem (słownym) oraz zaznaczyć kategorię i klasę, zakleić 
kopertę, sygnowaną tym samym godłem.

4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
5. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 6.
Wymagania dotyczące prac:
1. Praca literacka – wydruk komputerowy ( do 4 stron formatu A4, czcionka Times 

New Roman – 12, przesłanie na adres : opowiemciogorniku@interia.pl)

http://www.pcpppidn.eu/
http://www.pca.pl/


OCENA PRAC

§ 7.

1. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja powołana przez Organizatorów.
2. Nagrodzone zostaną  trzy najlepsze prace – po jednej dla każdego rodzaju kategorii.
3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, Komisja sporządzi protokół z jego przebiegu, w 

którym wskaże: skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które zostały nagrodzone w 
konkursie.

5. Organizatorzy mają prawo zapraszać do współpracy inne organizacje i instytucje 
działające na rzecz popularyzacji tematyki tożsamościowej i edukacji.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW,  WRĘCZENIE NAGRÓD

§ 8.

1. Wyniki konkursu ukażą się w dniu 6 XII 2021 r. na stronach Organizatora.
2. Wręczenie nagród nastąpi 8 XII 2021 r. o godz. 17.00. podczas uroczystej Gali w Centrum 

Kultury Wiatrak w Polkowicach.
3. Organizatorzy mają prawo do zmiany terminu i miejsca Gali.
4. Laureaci otrzymają nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu.

2. Przysłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub 

zawieszenia z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w 
miejscu, w którym został opublikowany Regulamin Konkursu.

5. Dyrektor szkoły, której reprezentantem jest uczestnik Konkursu, powinien posiadać od 
rodziców uczniów, którzy wystąpią w materiale filmowym zgody na upublicznianie 
wizerunku oraz przetwarzania danych osobowych w celu publikacji na stronach 
internetowych Organizatora Konkursu laureatów i finalistów.

6. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.



§ 10
DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a) administratorem danych osobowych Uczestnika, jego rodziców/opiekunów prawnych i
jego opiekuna artystycznego jest Powiatowe Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie

z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów;
b) inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodeku Doradztwa Metodycznego w

Głogowie jest Pan Jędrzej Bajer, e-mail: iod@odoplus.pl
c) dane osobowe Uczestników konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz ich

opiekunów artystycznych: (imię i nazwisko, nazwa placówki, klasa, telefon, e-mail, wiek)
oraz wizerunek przetwarzane będą w ramach realizacji III Międzypowiatowego Konkursu
,,Opowiem Ci o górniku”. Publikacja materiałów informacyjnych z przebiegu konkursu

odbędzie się na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą Uczestnicy lub ich
rodzice/opiekunowie prawni oraz opiekunowie artystyczni odwołać;

d) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
e) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia konkursu;

f) Opiekun artystyczny oraz Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny posiadają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem;
g) Opiekun artystyczny oraz Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny mają prawo

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 10 maja 2018 r.;
i) podanie przez opiekuna artystycznego, Uczestnika konkursu i jego rodzica/opiekuna

prawnego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie wykluczenie z udziału w III Międzypowiatowym Konkursie

,,Opowiem Ci o górniku”.

Osoba do kontaktu:
Beata Józków
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
tel. 76 838- 42-93,  poniedziałek / środa 7.45. – 14.45.
beata.jozkow@wp.pl


