
Regulamin konkursu literackiego z okazji roku Adama Naruszewicza 

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim 

1. Cele konkursu: 
- Zachęcanie do zapoznania się z twórczością Adama Naruszewicza 
- Pogłębienie wiedzy uczniów o szczegółową charakterystykę epoki oświecenia 
- Rozbudzenie wrażliwości literackiej młodzieży 
- Pobudzenie kreatywności i kształtowanie wyobraźni uczniów 

2. Organizatorzy: 
- organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim 
- w skład komisji konkursowej wchodzą: Ewelina Pocztarska, Anna Olesiejuk-Idzikowska, Jolanta 
Zbucka 

3. Uczestnicy konkursu: 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - IV Liceum Ogólnokształcącego 

4. Warunki uczestnictwa: 
- Praca powinna być wysłana drogą elektroniczną (na adres ewelinapocztarska@gmail.com) 

w formacie .pdf lub .doc wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 01.04.2023 
roku 

- Praca nie może być dłuższa niż dwie strony w Wordzie (czcionka Times New Roman, rozmiar 
12, interlinia 1,5) 

- Utwór nie może zawierać treści obraźliwych 
- Wymagana jest poprawność językowa i gramatyczna 
- Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną formę (do wyboru: satyra, bajka, epigramat) 
- Na każdej pracy powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa 
- W temacie emaila należy wpisać „Konkurs literacki z okazji roku Adama Naruszewicza” 

5. Kryteria oceny prac: 
- Zgodność z tematem i wymogami 
- Pomysłowość 
- Kreatywne podejście do tematu 
- Samodzielność wykonania 

6. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora. 
7. Każdy uczestnik otrzyma ocenę z języka polskiego i punkty dodatnie z zachowania. 
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
9. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 17.04.2023, wszystkie prace zostaną umieszczone na 
szkolnej gazetce ściennej, stronie internetowej szkoły oraz fb LO. 

mailto:ewelinapocztarska@gmail.com


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu publikacji: 

Zgodnie z 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka, w związku z organizowanym przez 
szkołę konkursem literackiem z okazji roku Adama Naruszewicza, w celu ich nieodpłatnej 
i bezterminowej publikacji przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim w materiałach promujących oraz dokumentujących działania szkoły, 
wtym na stronie internetowej szkoły i jej profilu społecznościowym, artykułach prasowych, spotach 
telewizyjnych, tablicach ściennych i folderach szkolnych. 

……………..………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

————————————————————————————————————— 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego 
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83 371 47 66, e-mail: 
sikorski.lo@wp.pl; 
2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować 
się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez 
adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”; 
3) Pani/Pana dziecka dane osobowe podane w zgłoszeniu przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej zgody) na potrzeby organizacji Konkursu literackiego 
oraz w celu publikacji przez Administratora wizerunku oraz imienia i nazwiska ucznia w materiałach 
promujących i dokumentujących działalność szkoły, w przypadku kiedy zostanie on zwycięzcą konkursu; 
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie szkoły 
w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy 
usług informatycznych oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do czasu jej 
odwołania; 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda) jest dobrowolne; 
9) dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak 
również nie będą podlegać profilowaniu.


