
Regulamin konkursu „Być jak Szymborska” 

 

 

Organizator: 

1. Organizatorem konkursu „Być jak Szymborska” zwanego dalej „Konkursem”, jest Anna 

Rozłucka-Jankowska - nauczycielka i bibliotekarka ZSO nr 1 w Raciborzu zwana dalej 

„Organizatorem. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach grantu „Bierz książkę i yolo” pozyskanego z projektu 

„Łączy nas Biblioteka” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w 

Raciborzu w programie BLISKO. 

  

Cel konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy o  życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej. 

2. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników. 

3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki i literatury. 

4. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Raciborzu. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

a. Literacka, 

b. Plastyczna. 

3. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii plastycznej jest wykonanie kolażu lub 

wyklejanki w stylu prac wykonywanych przez Wisławę Szymborską.  

4. Tematyka kolażu lub wyklejanki jest dowolna. 

5. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii literackiej jest napisanie lepieja, czyli krótkiego, 

najczęściej jednozdaniowego i rymowanego wierszyka, podobnego do tych, jakie pisała 

Wisława Szymborska. 

6. Organizator dopuszcza utworzenie w ramach konkursu tekstu ,,blackout poetry”( inne nazwy: 

poezja negatywna, bigos literacki, wiersze z odzysku) z dowolnego wiersza Wisławy 

Szymborskiej. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej za wyjątkiem osób 

wymienionych w pkt. 2 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin jury. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii. 

4. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2023 r. w bibliotece 

szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu lub przesłać e-mailowo na 

adres: anna.rozluckajankowska@wp.pl 

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2023r. Wręczenie nagród odbędzie się 17 

kwietnia 2023r. w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

mailto:anna.rozluckajankowska@wp.pl


a) zgodność pracy z tematem, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność i pomysłowość, 

d) walory artystyczne 

e) stopień trudności wykonania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu 

lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. 

Nagrody: 

1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innej liczby nagród. 

3. O liczbie przyznanych nagród i wyróżnień zadecyduje Komisja. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo, do nieprzyznania nagród i wyróżnień w danej kategorii! 

5. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi 14 kwietnia 2023 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjno-marketingowych. 

 

Inne 

 

1. Zdobywcy nagród lub wyróżnień w Konkursie przeniosą nieodpłatnie na Organizatora majątkowe 

prawa autorskie do pracy konkursowej w następującym zakresie (na następujących polach 

eksploatacji): 

• używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz 

informacyjnej, 

• utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi, 

• zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 

• publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

• wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i 

innych z wykorzystaniem prac, 

• umieszczenia w Internecie, 

• publicznego wystawiania, 

• przekazania na licytację w celach charytatywnych. 

2. Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych z pracy konkursowej w zakresie: 

• używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz 

informacyjnej, 

• utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi, 

• zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 

• publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

• wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, 

wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac, 

• umieszczenia w Internecie, 

• publicznego wystawiania, 

• przekazania na licytację w celach charytatywnych. 



4. Uczestnik zezwala na wykonywanie Organizatorowi zależnych praw autorskich do wszelkich 

opracowań prac konkursowych (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na 

rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie 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 (zwanym dalej 

RODO), Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Rozłucka-Jankowska, organizator konkursu. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Administrator, e-mail:  

anna.rozluckajankowska@wp.pl 

3. Administrator zbiera następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji,  

ogłoszenia wyników i promocji konkursu. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w 

celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, 

filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora 

oraz w mediach zewnętrznych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału 

w imprezie. 

6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub 

opiekuna prawnego.  

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, 

podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w 

celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 

przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 

informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 

kontekście nie jest dozwolone. W związku z tym, że konkurs jest organizowany w ramach 

grantu „Bierz książkę i yolo” pozyskanego w ramach konkursu na inicjatywy oddolne, dane 

mogą być udostępniane także Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu. 

8. Dane mogą być transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w przypadku umieszczenia 

relacji z wydarzenia na Facebooku, Instagramie czy Youtube oraz USA, Chin i Singapuru w 

przypadku TikToka) oraz organizacji międzynarodowych.  

9. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-

marketingowych z nią związanych oraz przez okres niezbędny do realizacji i ewaluacji grantu 

„Bierz książkę i yolo”, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku 

będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w 

których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje 
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prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

wycofaniem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


