
                

                                                            

 

 

Regulamin Konkursu Literackiego pt. „Słowa mają wielką moc” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy Konkursu Literackiego pt. „Słowa mają wielką moc”, zwanego 

dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorami Konkursu są: Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka,  

z siedzibą w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2 oraz Akademia Mazowiecka w Płocku, 

z siedzibą w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2, zwani dalej „Organizatorami”.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 2023 roku.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza 

termin określony w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.  

 

§2 

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kompetencji językowych  

i komunikacyjnych. 

2. Wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności związanych z poprawnością 

językową. 

3. Doskonalenie umiejętności literackich.  

4. Poznanie alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania zainteresowań. 

5. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości 

artystycznej i estetycznej. 

6. Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą, autoprezentacja.  

 

 



§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej nagrodzonej w Konkursie, w zamian za przyznaną 

nagrodę, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką cyfrową, 

b. publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie pracy w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; w szczególności udostępnienie pracy konkursowej w Internecie; 

c. wykorzystanie pracy konkursowej w celach promocyjnych. 

 

§4 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z województwa 

mazowieckiego. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

klasy I-III, 

klasy IV-VI, 

klasy VII-VIII. 

3. Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. 

4. Każdy Uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę. 

5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi 

ani nieprzedstawianymi w innych konkursach.  

6. Wymogi formalne:  

Wykonanie prac konkursowych 

Uczeń dokonuje wyboru słowa (zgodnie z własnymi kryteriami) i tworzy pracę 

konkursową, w której to słowo staje się motywem przewodnim. Wybrany wyraz 

umieszcza na górze swojej pracy.  

Klasy I-III – wiersz/rymowanka wymyślona przez dziecko (5-15 wersów), związana z 

dowolnym, wybranym przez dziecko słowem. 

Klasy IV-VI – praca pisemna wierszem (7-15 wersów) lub prozą (co najmniej 1 strona), 

związana z dowolnym, wybranym przez ucznia słowem. 



Klasy VII-VIII – praca pisemna prozatorska (np. opowiadanie, opis, dziennik, pamiętnik) – co 

najmniej 2 strony, związana z dowolnym, wybranym przez ucznia słowem.  

 

§ 5 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Prace wraz załącznikiem do Regulaminu należy złożyć w portierni budynku przy ul. 

Gałczyńskiego 28 w Płocku lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:  

 

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock 

 

Z dopiskiem: 

KONKURS LITERACKI „SŁOWA MAJĄ WIELKĄ MOC” 

 

Termin dostarczenia/przesłania prac: 20 grudnia 2022 roku. 

 

2. Prace konkursowe należy podpisać. 

 

§ 6 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa oceni prace i przyzna nagrody 

autorom trzech najlepszych prac w każdej z kategorii oraz wyróżnienia. Komisja może 

przyznać nagrody równorzędne lub zdecydować o nieprzyznaniu nagrody danego 

stopnia w wybranej kategorii.  

2. Kryteria oceny:  

- spełnienie wymogów formalnych,  

- zgodność pracy z tematem Konkursu,  

- wartość estetyczna i merytoryczna prac (m.in. kreatywność, poprawność językowa). 

3. Przewiduje się również dyplomy dla Laureatów oraz dla nauczycieli prowadzących.  

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkół, do których 

uczęszczają. Lista Laureatów zostanie również ogłoszona w mediach własnych 

Organizatorów.  

5. Prace przekazane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  



6. Informacji w sprawie Konkursu udziela dr Agnieszka Grażul-Luft, prezes Oddziału  

w Płocku Towarzystwa Kultury Języka (e-mail: agnieszka.grazul@gmail.com).  

7. Udział w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na prezentowanie wizerunku 

na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatorów, a także podanie do 

wiadomości publicznej imienia, nazwiska i szkoły Uczestnika Konkursu oraz publikację 

pracy.  

§ 7 

DANE OSOBOWE  

1. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników są Organizatorzy. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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).  

4. Inspektor danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@mazowiecka.edu.pl.  

5. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Konkursie. 

7. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu, 

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 

mailto:agnieszka.grazul@gmail.com


a. imię i nazwisko Uczestnika oraz Opiekuna 

b. nazwa i adres szkoły, klasa 

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, informacji o 

szkole i klasie, do której uczęszcza, w celu informowania o wynikach Konkursu.  

11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

12. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,  

z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

13. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, nienaruszających 

podstawowych zasad Konkursu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu, tj. 2 listopada 2022 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

do Regulamin Konkursu Literackiego  

pt. „Słowa mają wielką moc” 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO 

pt. „SŁOWA MAJĄ WIELKĄ MOC” 

 

Organizatorzy: Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka oraz Akademia Mazowiecka w Płocku 

 

 

Imię i nazwisko ucznia: ............................................................................................................................. 

 

Klasa: ......................... 

 

Kategoria wiekowa:…………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły:  

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

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

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna  

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

 

 

....................................................................  ............................................. 
                          data i podpis opiekuna                  pieczęć szkoły 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

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

(imię̨ i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)  

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Literackiego pt. „Słowa mają wielką moc” oświadczam,  

 

że zgadzam się na udział w Konkursie .………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika), którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym oraz akceptuję treść 

Regulaminu. 

 

…………………….………………………………………..data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


