
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„Szkoła w Kleszczewie - wczoraj, dziś i jutro…” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Kleszczewie 

2. Uczestnikami konkursu mogą być: 

1) uczniowie klas I-III ZS Kleszczewo, 

2) uczniowie klas IV-VIII  ZS Kleszczewo, 

3) uczniowie gimnazjum ZS Kleszczewo, 

4) nauczyciele i pracownicy  ZS Kleszczewo (obecni i pracujący w tej 

szkole w przeszłości),  

5) rodzice uczniów i absolwenci ZS Kleszczewo. 

3. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie i napisanie tekstu o szkole  

w Kleszczewie np. wiersza, rymowanki, sloganu reklamowego, opisu, 

opowiadania itp. 

1) maksymalny format pracy: A4, czcionka 14 lub 16 

2) praca musi być podpisana przez autora imieniem i nazwiskiem  

z dołączonym numerem telefonu kontaktowego   

4. Prace konkursowe będą oceniane w w/w kategoriach (a, b, c, d, e) 

5. Uczestnicy konkursu przekazują swoje prace konkursowe bezpłatnie  

i wyrażają zgodę na wykorzystanie tych  utworów przez szkołę w ramach 

obchodów szkolnego jubileuszu (180 lat szkoły).  

6. Do prac należy dołączyć zgodę na ich wykorzystanie przez szkołę, napisaną 

odręcznie lub wypełniony wzór (poniżej). 

7. Termin składania prac konkursowych: 11-28.03.2019r. 

8. Prace konkursowe można przekazywać do sekretariatu szkoły w wersji 

papierowej lub elektronicznej albo bezpośrednio nauczycielom: Małgorzacie 

Nowak, Hannie Doroszewskiej-Furmanek. 



 
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

do tekstu o szkole w Kleszczewie , powstałego w ramach konkursu  

„Szkoła w Kleszczewie- wczoraj , dziś i jutro” 
 

Miejscowość ……..…………..…..…. dn. …………... 2019r.  

 Ja, niżej podpisany/-a  

data urodzenia: 

 adres zamieszkania: 

 przenoszę nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, autorskie prawa majątkowe i 

prawa pokrewne do tekstu o szkole w Kleszczewie, przygotowanego w ramach uczestnictwa w 

konkursie „Szkoła w Kleszczewie- wczoraj , dziś i jutro”, na Zespół Szkół w Kleszczewie i oświadczam, 

że nie będę rościł/-a w przyszłości praw majątkowych do w/w. tekstu. 

Czytelny podpis uczestnika konkursu: ……………………………………………........ 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(4.5.2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję ,że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. 

Poznańska2, 63-005 Kleszczewo, tel. 61 817 60 11, e-mail: sekretariat@kleszczewo.pl 
2. Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kleszczewie możliwy jest pod 

numerem tel. 509 056 566 lub adresem e-mail: iod@zskleszczewo.pl 
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy –Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. 

(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 108) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu 

literackiego  „Szkoła w Kleszczewie- wczoraj ,dziś i jutro”, z okazji obchodów 

rocznicowych i nadania imienia szkole. Dane osobowe pozyskane w czasie trwania konkursu 

będą archiwizowane przez okres ustalony przepisami prawa. 
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową udziału w w/w konkursie.  
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych . 

 Czytelny podpis uczestnika konkursu:…………………………………… 

 

 


