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Patronat  

XIX POWIATOWY KONKURS LITERACKI  
„Piszę książkę” 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 W PŁOCKU  

Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych MKO,  

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 



Lubisz czytać książki? Masz dużo pomysłów i bujną wyobraźnię? A może piszesz 

opowiadania i chciałabyś/chciałbyś, aby Twoja twórczość dotarła do szerszej rzeszy 

odbiorców? Czas lockdownu może być okazją do otwarcia się na nowe doświadczenia!  

Nie czekaj więc i weź udział w konkursie! Mamy dla ciebie wyzwanie: napisz książkę!  

Wejdź w rolę pisarza, ilustratora, wydawcy. SAM zdecyduj, o czym chcesz pisać. 

Nawet jeśli myślisz, że twoje życie jest nudne, pamiętaj, że jako pisarz/pisarka masz moc 

— moc uruchamiania wspomnień, marzeń, moc kreowania... Zawsze też możesz wybrać 

sobie wydarzenie, które Cię zaciekawiło i dopisać do niego własny przebieg zdarzeń.  Obok 

tekstu zadbaj o atrakcyjną szatę graficzną (korektę zostaw nauczycielowi języka 

polskiego lub rodzicom ;).  

Tak, wiemy, że nie będzie łatwo, ale… liczymy na siłę Twojej wyobraźni! 

Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę” już od 19 lat inspiruje młodych autorów 

do tworzenia własnych historii w formie opowiadań, wierszy, pamiętników, listów, 

komiksów, a nawet blogów. Przywołaj więc słowa i użyj wyobraźni, aby zbudować wyjątkową 

opowieść, która zachwyci nawet najbardziej surowych jurorów :) 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

REGULAMIN  

XIX POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO  

„PISZĘ KSIĄŻKĘ” 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 

ul. Czwartaków 6, tel. 24 364 40 27 

Adresaci: 

Uczniowie klas 3 – 8 szkół podstawowych powiatu płockiego 

Cele konkursu: 

 promowanie i wspieranie uzdolnień uczniów 

 wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży 

 zachęcenie do podejmowania samodzielnych prób literackich 

 

Terminy: 

Prace konkursowe należy  przesłać pocztą do 29.01.2021 r. na adres:  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock  

z dopiskiem: Konkurs "Piszę książkę".  

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.02.2021 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku, ul. Czwartaków 6. 

Szkoły/opiekunowie laureatów zostaną poinformowani telefonicznie/mailem do 19.02.2021 r. 

Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej www.sp22.pl 25.02.2021 r. 

http://www.sp22.pl/


ZASADY   UCZESTNICTWA 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i dostarczenie w przewidzianym terminie efektów 

twórczości pisarskiej, ilustratorskiej i edytorskiej wraz z wypełnioną metryczką (załącznik nr 1)  

i oświadczeniem  rodzica/opiekuna dotyczącym przetwarzania danych osobowych i praw autorskich 

(załącznik nr 2).  

2. Treść i forma pracy zależy wyłącznie od inwencji twórczej autora. 

3. Rolę opiekuna merytorycznego pracy pełni nauczyciel lub rodzic. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 etap szkolny - organizuje  i  przeprowadza  szkoła delegująca uczestnika konkursu.  

W tym celu szkoła powołuje komisję konkursową,  która weryfikuje i wyłania najlepsze  prace ze 

swojej placówki, sporządza protokół i przesyła prace do dalszego etapu  konkursu (max. 10 prac);  

 etap powiatowy - ocena nadesłanych prac przez jury powołane przez Organizatora konkursu.  

5. Ocenie będzie podlegać:  

strona literacka (pomysłowość i oryginalność treści, walory artystyczne, poprawność stylistyczna  

i ortograficzna);  

szata graficzna (kreatywność oraz estetyka wykonania oprawy i ilustracji).  

6. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody (I, II i III miejsce) oraz 2 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii 

(I kat. uczniowie kl. III - V, II kat. - uczniowie kl. VI -VIII).  

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

7. Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody. 

8. Nauczyciele nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania. 

9. Prace biorące udział w konkursie nie mogą być zgłaszane w innych konkursach, ani wcześniej publikowane. 

Nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać ani 

propagować zachowań sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.  

10. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na ich wykorzystanie  

w celach promocji szkoły i na publikację nagrodzonych prac na stronie szkoły. 

11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac; stają się one własnością organizatora i będą wykorzystywane  

w działaniach informacyjno - edukacyjnych i promocyjnych placówki. 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
Kontakt w sprawie konkursu  

Iwona Blank, tel. 603 700 167  

e-mail:   iwona_blank@sp22.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nagrodzonych prac konkursowych z dotychczasowych edycji można obejrzeć na stronie szkoły 

www.sp22.pl w zakładce Z życia szkoły.  

http://www.sp22.pl/


Załącznik nr 1 
 

Metryczka autora pracy przygotowanej 
na XIX Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę” 

 

 

Imię i nazwisko dziecka  

 

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

Klasa  

 

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

Nazwa szkoły  

 

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

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (nauczyciela lub rodzica)  

 

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

Email opiekuna merytorycznego 

 

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

 

 

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora. 

 

 

.....................………………………………… 

          podpis autora 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Proszę wstawić znak „X” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..…….…………… (imię i nazwisko dziecka) 

w XIX Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę”, organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku. 

  Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję regulamin konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w XIX 

Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę”. Jestem świadomy/a, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją 

wycofać w dowolnym momencie, co jednakże będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka 

do udziału w konkursie lub jego oceniania i wynagradzania przez organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zarejestrowanego podczas brania udziału 

w konkursie (w formie filmu i zdjęć) na stronie internetowej, profilu Facebook, tablicy ogłoszeń organizatora 

konkursu do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

  Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem jego imienia  

i nazwiska oraz klasy/nazwy szkoły. Zgoda ma charakter dobrowolny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………….…………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

  



Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej 

jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku z siedzibą przy  
ul. Czwartaków 6, tel. 24 364 40 27, e-mail: sekretariat@sp22.pl, reprezentowana przez dyrektora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34. 
3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień  

i promowania osiągnięć uczniów.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U z 2020 r. 
poz. 1036). 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) w zw.  
z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) –  
w zakresie rozpowszechniania wizerunku ucznia.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie. Udzielenie zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku Państwa dziecka ma charakter nieodpłatny i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie 
skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Państwa dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą –  w zależności od zakresu wykorzystania wizerunku dziecka – podmioty do tego 
uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich 
ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na 
podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług 
teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), wydawnictwom literackim  
i prasowym, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.  

7. Dane będą przetwarzane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Dane 
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych mogą być przetwarzane do czasu 
skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora.  

11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli 
uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


