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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLAS 7 i 8) ORAZ ŚREDNICH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na opowiadanie„  zwanym w
dalszej części „Konkursem”.
 
§ 2
Organizatorem konkursu jest Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu mieszczące się
przy ul. Cecylii 10, 47-400 Racibórz.
 
§ 3 
Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 
II. WARUNKI KONKURSU
§ 4 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie
szkół średnich.
2. Uczestnikami mogą zostać osoby niepełnoletnie pod warunkiem przedstawienia zgody na
uczestnictwo opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia o udzieleniu zgody stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
 
§ 5
Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie o tematyce związanej z koronawirusem,
zwanej dalej  „Utworem”. Utwór może być oparty na faktach, bądź też całkowicie fikcyjny.
 
§ 6 
Nadesłany na konkurs utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany 
i niepublikowany w żadnej formie.
 
§ 7 
Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 20 000 znaków ze spacjami.
 
§ 8 
1. Utwory należy przesłać do 14 maja 2020 r. (liczy się data maila) w formie cyfrowej (pliki
tekstowe w formacie .doc, .docx, na adres e-mail   kontaktdlo@gmail.com (w temacie
wiadomości należy napisać: Konkurs na opowiadanie i podać imię i nazwisko autora/autorki). W
przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia także zgody
przedstawiciela ustawowego (skan, zdjęcie), której wzór jest dołączony do niniejszego
Regulaminu.
 
2. Utwory należy podpisać   godłem, czyli pseudonimem uniemożliwiający identyfikację autora.
Do opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym należy dołączyć dane osobowe
autora (imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail). Do czasu
wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom. 
 
3. Każdy Uczestnik może nadesłać jeden utwór.
 
4. Wszelkie zgłoszenia dokonane po 14 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane.
 
§ 9
Niespełnienie wymogów formalnych określonych w paragrafach 5–8 powoduje dyskwalifikację
nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. 
 
§ 10 
Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail w wyniku
nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.
 

Konkurs literacki został ogłoszony z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
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§ 11
Przekazanie opowiadań konkursowych wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne  z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
 
III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU 
§ 12
Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora. 
 
§ 13
W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby wskazane przez
Organizatora.
 
§ 14 
Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi             
 w niniejszym Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność   i walory
artystyczne utworu.
 
§ 15
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 
§ 16
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do końca maja 2020 r. na stronie Internetowej
Organizatora (https://www.dloraciborz.pl/)  Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wynikach
z wyprzedzeniem telefonicznie oraz pocztą e-mail. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby
kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem i w razie braku kontaktu zastrzega sobie prawo do
przyznania nagrody innemu Uczestnikowi lub nie przyznana wcale.
 
§ 17
Autorzy zwycięskich opowiadań wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali nagrodzeni.
Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, nazwy miasta, z którego pochodzi uczestnik, oraz
tytułu nagrodzonego opowiadania.
 
IV. NAGRODY 
§ 19 
Organizator przewiduje główne nagrody: I nagrodę, II nagrodę i III nagrodę, 
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
I kategoria – młodzież klas VII–VIII
II kategoria – młodzież szkół średnich
 
§ 20 
Organizator jako formę nagrodzenia prac, która otrzymały I, II i III przewiduje publikację
opowiadań na stronie szkoły nagrody w postaci książek i bonów do księgarni. Nagrody nie
podlegają wymianie na inne. Nagrody będą przyznawane w następujący sposób:
Miejsce I – książka z dedykowanym autografem autorki + bon o wartości 100 zł do księgarni
Miejsce II – książka z autografem autorki + pendrive
Miejsce II – bon o wartości 50 zł do księgarni 
 
V. PRAWA AUTORSKIE 
§ 21 
Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda
zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego wyłącznej, osobistej,
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że przysługuje mu
pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych do utworu.
 
§ 22
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w
szczególności praw autorskich.
 
§ 23 
Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora z nadesłanych utworów.
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§ 24
1. Wysyłając utwór, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z
autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z
późn. zm.) w postaci utworu konkursowego.
2. Licencja obejmuje następujące
pola eksploatacji:
a) Wprowadzanie do pamięci komputera,
b) Publiczne udostępnianie utworu na stronie internetowej  
3. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji na polach eksploatacji
określonych w ust. 2 powyżej.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 25
Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych
roszczeń względem Organizatora. 
 
§ 26 
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu  na
jego stronie internetowej Organizatora (https://www.dloraciborz.pl/)
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OŚWIADCZENIE
 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie literackim organizowanym
przez Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu.

 
1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:

 
 

……………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko i wiek

 
 

……………………………………………………………………………………………….
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail

 
II.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z przepisami
ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami.

 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej i

profilu na Facebooku organizatora Konkursu, w publikacjach dotyczących Konkursu, w
szczególności informujących o jego wynikach. (Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska,

nazwy miasta, z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania.)
 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko

pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej
i profilu na Facebooku  organizatora.

 
V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku

wyłonienia jako laureata w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania
wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska 

uczestnika konkursu, w publikacji na stronie internetowej DLO. Niniejsza zgoda nie jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w

Raciborzu, z siedzibą przy ul. Cecylii 10. 
 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane
osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na

stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora Konkursu oraz przez okres
wynikający z przepisów prawa. 

 
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych

osobowych. 
 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania. 

 
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. 

 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w
Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w

regulaminie Konkursu. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………...
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu oraz data


