
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

pt. „Odkrywam siebie, odkrywam świat…” 

 

Konkurs pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sochaczew 

 

I ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew. 

 

II CELE KONKURSU 

➢ pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji 

wśród młodzieży 

➢ rozwijanie wyobraźni i umiejętności literackich 

➢ zachęcenie młodzieży do refleksji nad otaczającą ich rzeczywistością jak 

również nad samym sobą i wzajemnymi relacjami 

➢ rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i myśli 

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA 

➢ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

w gminie Sochaczew. W konkursie może wziąć udział także młodzież, która nie 

uczęszcza do szkół na terenie gminy, ale mieszka w gminie Sochaczew. 

➢ Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza, nawiązującego 

do podanego przez Organizatora tematu: „Odkrywam siebie, odkrywam 

świat…”. Temat ten daje bardzo szerokie możliwości wypowiedzi, zwłaszcza, 

gdy młody człowiek zauważy, że słowami „odkrywam siebie” określić można 

zarówno poznawanie samego siebie, tego co skrywa ludzkie wnętrze, jak 

i odkrywanie swojego serca przed drugim człowiekiem. Obydwa te procesy 

(poznawanie siebie oraz pozwalanie, aby ktoś drugi mnie poznawał, był ze mną 

w relacji) w życiu młodych ludzi są niezwykle istotne, ale też i trudne, bo mogą 

wiązać się z odrzuceniem i zranieniem. „Poznawanie świata” – to również 

bardzo szerokie pojęcie, które można rozumieć w sposób dosłowny jako wiedzę 

i doświadczenia, związane z podróżami po Polsce i świecie, ale też 

za poznawanie świata można uznać różnego rodzaju doświadczenia, które 



czegoś uczą i przyczyniają się do rozwoju młodego człowieka. Niech zatem 

młodzież, która zechce wziąć udział w konkursie, przeleje na papier to, 

co w duszy jej gra. 

➢ Forma wiersza jest dowolna, nie ma ograniczeń, co do jego rodzaju – może to 

być wiersz regularny lub wolny. 

➢ Do konkursu nie będą przyjmowane: 

▪ wiersze, będące kopią tekstu już istniejącego, napisanego przez 

innego autora niż uczestnik konkursu; 

▪ teksty, zawierające treści obraźliwe i wulgarne, łamiące ogólnie 

przyjęte normy. 

➢ Przyjmowane będą wiersze napisane na papierze A4 wyłącznie pismem 

drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu. Długość wiersza nie 

może przekroczyć jednej strony A4. 

➢ Do zgłoszonego tekstu należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. 

Konieczne jest także dołączenie następujących danych (umieszczonych najlepiej 

po drugiej stronie kartki w taki sposób, żeby tekst nie prześwitywał na pierwszą 

stronę, tę z wierszem): 

▪ imię i nazwisko uczestnika konkursu 

▪ klasa i szkoła 

▪ telefon kontaktowy 

 

IV OCENA PRACY 

 

➢ Prace uczestników oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI 

i klasy VII-VIII 

➢ Ocenie podlegać będzie: 

• zgodność pracy z tematem konkursu 

• oryginalność 

• poprawność językowa 

• walory literackie 



➢ Prace oceni komisja powołana przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

Sochaczew, w skład której wejdą członkowie stowarzyszenia poetyckiego 

„Sochaczewskie Wieczory Literackie – ATUT” 

 

V TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 

Prace należy dostarczyć najpóźniej do godz. 12.00 dnia 2 czerwca 2022r. do siedziby 

Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w Kątach lub do Filii Bibliotecznych w Wyczółkach 

i w Wymysłowie. 

 

VI FINAŁ KONKURSU 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. O terminie i sposobie ich wręczenia 

Organizator poinformuje po dokonaniu oceny nadesłanych prac. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział 

(w przypadku konkursu dla osób niepełnoletnich – jest to zgoda rodziców na udział ich 

dzieci) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych na potrzeby konkursu, 

w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. nr 922). Uczestnik konkursu zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych ma prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

jego danych. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest 

Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew, Kąty 74B, 96-500 Sochaczew. 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 46/861-90-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Regulaminu gminnego konkursu 

poetyckiego 

pt. „Odkrywam siebie, odkrywam świat…” 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………. 

w gminnym konkursie poetyckim pt. „Odkrywam siebie, odkrywam świat…”, 

organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sochaczew, Kąty 74B, 96-500 

Sochaczew. Zapoznałem / zapoznałam* się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. Oświadczam, że zostałem poinformowany/poinformowana* o nazwie 

i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługującym mi 

prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz pracy konkursowej do celów związanych z konkursem: podawanie 

do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz wizerunku w związku z udziałem w wyżej 

wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego 

wynikach. 

Wyrażam zgodę na publikację tekstu, którego autorem jest moje dziecko na stronie 

internetowej i Facebooku Organizatora oraz na ewentualną publikację utworów 

w pokonkursowym zbiorze wierszy lub w każdej innej formie zgodnie z decyzją Organizatora 

konkursu. 

 

……………………..……………………………. 

podpis rodzica / prawnego opiekuna* 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

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

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

(RODO). 

*niepotrzebne skreślić 


