
Wojewódzki Konkurs  Poetycki
dla szkół podstawowych i szkół średnich-

XVII Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej

Motyw przewodni XVII edycji konkursu: „ Inspiracje tańcem”- wiersze związane z szeroko  
pojętym motywem tańca.

„Taniec jest ukrytym
językiem duszy”.
Martha Graham

Regulamin:
1.Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu
ul. L. Wawrzyńskiej 11
41-813 Zabrze
tel.32- 272 29 94
adres e-mail: antologiapoezjidzieciecej@gmail.com
2.Patronat poprzednich edycji:
-Minister Edukacji Narodowej (X jubileuszowa edycja)
-Marszałek Województwa Śląskiego,
-Śląski Kurator Oświaty,
-Prezydent Miasta Zabrza.
3.Współorganizatorzy:
-Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
-Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
-Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
4.Recenzenci tomików:
Co roku organizator zwraca się do znanych osobistości ze świata kultury i sztuki z prośbą o napisanie recenzji do 
tomiku. Wśród recenzentów znaleźli się: Jan Miodek, Anna Dymna, Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Danuta Stenka, 
Piotr Fronczewski, Wanda Chotomska, Kazimierz Kutz, Joanna Szczepkowska, Daniel Olbrychski, Jacek Cygan, 
Kira Gałczyńska, Janosch z Angelą Bajorek, Jerzy Bralczyk oraz Małgorzata Kożuchowska.
5.Cele:
-cykliczne wydawanie tomików poetyckich z nagrodzonymi wierszami laureatów konkursu,
-rozwój talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,
-uwrażliwienie uczniów na piękno ojczystego języka,
-motywowanie dzieci i młodzieży do twórczych działań,
-rozpowszechnianie dziecięcej i młodzieżowej twórczości- tomiki posiadają ISBN.
6. Uczestnicy:
Podział według kategorii wiekowej:
-szkoły podstawowe- klasy I-IV,
-szkoły podstawowe- klasy V-VIII,
-szkoły średnie.
7.Zadanie konkursowe:
-przesłanie do organizatora wiersza/wierszy o dowolnej tematyce lub wierszy związanych z motywem tańca do 
dnia 22 czerwca 2020 r. na adres poczty elektronicznej:
antologiapoezjidzieciecej@gmail.com
-wiersz należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem (w przypadku, gdy uczestnik wysyła więcej niż jeden wiersz, 
należy zamieścić imię i nazwisko na wstępie każdego utworu!)
- poniżej wiersza, na tej samej stronie, należy umieścić kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) z danymi autora, szkoły i 
opiekuna, Gdy jeden autor wysyła kilka wierszy, to każdy z nich musi mieć odrębną kartę zgłoszenia. 

8.Terminy i harmonogram:
- nadsyłanie prac do 22 VI 2020,
- praca jurorów:  VII 2020,
- prace redakcyjne, skład: VIII 2020,
- recenzja tomiku: VIII/IX 2020,
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– publikacja tomiku i ogłoszenie wyników: X/XII 2020.
9.Motyw przewodni XVII edycji konkursu:

– Inspiracje tańcem”- wiersze związane z szeroko pojętym motywem tańca.
– W tej kategorii zostaną przyznane odrębne nagrody, dyplomy i podziękowania. 

10. Nagrody:
-laureaci I etapu wojewódzkiego konkursu poetyckiego otrzymają tomiki Antologii Poezji Dziecięcej i 
Młodzieżowej oraz dyplom laureata,
-finaliści II etapu wojewódzkiego konkursu poetyckiego otrzymają dodatkowo statuetki za I, II, III miejsce w 
każdej kategorii wiekowej.
11. Ustalenia końcowe:
- nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane,
- organizator zastrzega sobie prawo do redakcji tekstów i zamieszczenia fragmentu wiersza, jeśli forma lub 
objętość utworu wykracza poza format tomiku,
- uczestnik konkursu przenosi na organizatora wszelkie prawa autorskie dot. złożonej pracy,
- informacje o laureatach zostaną przekazane na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia,
- wyniki konkursu laureatów zawierające imię i nazwisko autora oraz nazwę placówki zostaną opublikowane na 
stronie internetowej organizatora,
- nadesłane prace wraz z kartą zgłoszenia bez zgody dot. udziału w konkursie nie zostaną uwzględnione,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu stanowi załącznik nr 3
- koordynator i organizator konkursu: Anna Dermont-Brandys ( tel. 501 173 756)

antologiapoezjidzieciecej@gm  ail.com  

Obowiązek informacyjny
Administratorem  Państwa  danych  osobowych   jest   Szkoła  Podstawowa  nr  30  w  Zabrzu,  ul.  Wawrzyńskiej  11 
reprezentowana  przez  Dyrektora.,  z  siedzibą  41-807  Zabrze,  ul.  Wawrzyńskiej  11;  adres  poczty  elektronicznej:  
antologiapoezjidzieciecej@gmail.com ;tel.: 32- 272 29 94
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 
informację,  kontaktując  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  poprzez  e-mail:  kinga@informatics.jaworzno.pl  oraz 
listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz  
zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również 
promocji  konkursu  i  będą  przechowywane  do  momentu  wycofania  zgody  przez  osobę,  której  dane  dotyczą,  za 
wyjątkiem dokumentacji  konkursu, której  przechowywanie regulują stosowne przepisy prawa dot.  przechowywania 
i archiwizacji dokumentów
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na 
rzecz placówki usług w zakresie zawartych umów.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, 
ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych  oraz   wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodnego  z  prawem,  ich 
przetwarzania.

12. Wzory oświadczeń i karta zgłoszenia:

załącznik nr 1

XVII ANTOLOGIA POEZJI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
KARTA ZGŁOSZENIA

1. imię, nazwisko autora wiersza...........................................................................................

2. typ szkoły(szk.podst./średnia)...........................................................................................

3. klasa …..............................................................................................................................

4. nazwa szkoły(numer, imię)...................................................................................................

5. adres szkoły.......................................................................................................................

6. tel. szkoły...........................................................................................................................
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7. adres e-mail szkoły............................................................................................................

8. imię, nazwisko opiekuna ...............................................................................................…

9. adres e-mail opiekuna:.....................................................................................................…

załącznik nr 2

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka   w  konkursie  Wojewódzki  Konkurs   Poetycki  dla  szkół 
podstawowych i szkół średnich - XVII Antologia Poezji Dziecięcej i  Młodzieżowej - organizowanym przez Szkołę  
Podstawową Nr 30 w Zabrzu:

 …………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu  i akceptuję jego treść.

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

……............, dn. ….…... 2020 r. …….……………………………...        
(miejscowość i data)             podpis rodzica/opiekuna prawnego   

załącznik nr 3

……............, dn. ….…... 2020 r.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam,  iż  wyrażam/nie  wyrażam*  zgodę  na  umieszczanie  danych  mojego  dziecka

 …………………………………...……………..   w  postaci  wizerunku  zarejestrowanego  na  zdjęciach
imię i nazwisko dziecka

wykonanych w konkursie Wojewódzki Konkurs  Poetycki dla szkół podstawowych i szkół średnich- XVII 
Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej - organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 30 w Zabrzu w 
celu jego  promocji:

•na stronie internetowej organizatora*

•w kronice pamiątkowej organizatora*

*niepotrzebne skreślić

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
podpis matki /opiekuna prawnego dziecka podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka

Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 11 reprezentowana przez  
Dyrektora., z siedzibą 41-813 Zabrze, ul. Wawrzyńskiej 11; adres poczty elektronicznej: AntologiaPoezjiDzieciecej@gmail.com tel.: 
32- 272 29 94
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację,  
kontaktując  się  z  Inspektorem Ochrony Danych poprzez  e-mail:  kinga@informatics.jaworzno.pl  oraz  listownie  i  osobiście  pod 
adresem siedziby Administratora danych.
Dane są przetwarzane w celu promocji Wojewódzkiego Konkurs  Poetycki dla szkół podstawowych i szkół średnich- XVII Antologia 
Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na  rzecz placówki  
usług w zakresie zawartych umów.
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Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia 
ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz  wniesienia 
skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem, ich przetwarzania.


