
REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

im. Łukasza Uniejowskiego 

 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

       I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,  
       Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie. 

       Konkurs jest realizowany pod patronatem Starosty Włoszczowskiego. 

II. Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie twórców tzw. młodą poezją i poetą o przerwanej drodze twórczej. 

2. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa, wrażliwości językowej. 

3. Umożliwianie wymiany myśli między młodymi twórcami a poetami starszego 
pokolenia. 

4. Inspirowanie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie - kim jest dziś młody poeta, 
czego poszukuje w życiu. 

5. Integracja młodzieży środowiska lokalnego. 

6. Rozwijanie umiejętności literackich. 

7. Publikacja wierszy nagrodzonych w edycjach VI-X. 

III.  Uczestnicy: 

        I kategoria - uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z terenu całej Polski, 

        II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z terenu całej  
        Polski. 

IV. Organizacja konkursu: 

1. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników. 

2. Każdy uczestnik zgłasza dwa wiersze o dowolnej tematyce. 

3. Do konkursu można zgłaszać utwory oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane, 
nienagradzane. 

4. Teksty należy podpisać wybranym przez uczestnika hasłem, które zastępuje imię i 
nazwisko autora. Hasłem może być słowo, zestaw liter lub cyfr. 

5. Utwory należy nadesłać w jednej z wybranych form: 
- w wydruku komputerowym - w 4 egzemplarzach każdy tekst,  

- w wersji elektronicznej - przesłane na pocztę: konkurs@1-lo.pl z zapisem w temacie  
  e-maila: X Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego. 

6. Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz 
oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (zał. nr 2).  

V.  Termin nadsyłania prac i organizacja spotkania finałowego: 

1. Prace należy nadsyłać w terminie do 31 marca 2022 roku.   

2. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień - maj 2022 r. 

mailto:konkurs@1-lo.pl


4. Informacja o wynikach konkursu i o terminie uroczystego wręczenia nagród oraz 
dyplomów zostanie opublikowana na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. 
Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, wysłana na e-mail uczestnika lub 
przekazana telefonicznie. 

5. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

6. Prace przechodzą na własność Organizatorów. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac. 

8. Organizatorzy planują wydanie tomiku utworów nagrodzonych w edycjach konkursu  
             od VI do X.  

9. Nagrody i dyplomy zostaną ufundowane przez Organizatorów oraz instytucje 
wspierające organizację konkursu. 

 

Adres do korespondencji: 

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego  
ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa, tel. 413942412 
www.1-lo.pl, e-mail: konkurs@1-lo.pl; sekretariat@1-lo.pl 
 
Koordynatorzy: 
Ewelina Ratusznik, tel. 695 201 530, e- mail: e.ratusznik@1-lo.pl 
Urszula Słowik, tel. 509 773 634, e-mail: u.slowik@1-lo.pl 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów! 

Załączniki znajdują się na następnych stronach. 
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         Załącznik 1. 

KARTA ZŁOSZENIA - X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI im. Łukasza Uniejewskiego 

 

 

* właściwe podkreślić 

       

                                    Podpis osoby zgłaszającej: …………………………………………………………………….

 
 

Zgłoszenie jest deklaracją udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim  

im. Łukasza Uniejewskiego i akceptacją Regulaminu konkursu. 

 
HASŁO UCZNIA 
 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 
 

 

 
KATEGORIA 
KONKURSOWA* 

 

 
I - szkoła podstawowa 
 

II - szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna 
 
 

 
 
NAZWA I ADRES SZKOŁY 
 
 

 

 
 
NUMER TELEFONU 
 I E-MAIL SZKOŁY 
 
 

 

 
 
IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL 
NAUCZYCIELA - OPIEKUNA 
 
 

 



 

 

Załącznik 2. (wypełniają rodzice/prawni opiekunowie uczniów) 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz rozpowszechnianie wizerunku uczestnika  

X Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego 

 

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

……………………………………………………………………… 
(szkoła i klasa) 
 

Oświadczam, że jako rodzic/prawny opiekun ………………………………………………………………………. 
                                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 

wyrażam zgodę na udział dziecka w X Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Łukasza 
Uniejewskiego organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego 
we Włoszczowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filię we Włoszczowie. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu dziecka oznaczonej jego imieniem 
i nazwiskiem oraz wykorzystanie jego wizerunku na następujących polach eksploatacji: publikacja 
w materiałach pokonkursowych (broszury, prezentacje, publikacja pokonkursowa), publikacja na 
stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w materiałach marketingowych związanych 
z w/w konkursem i jego uroczystym podsumowaniem.  

Upoważniam szkołę, do której uczęszcza dziecko, do udostępnienia współorganizatorom konkursu 
oraz instytucjom, które objęły patronat nad konkursem, jego danych osobowych: imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły i klasy na potrzeby przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych 
w Regulaminie. 

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka w/w instytucjom jest niezbędne 
do wzięcia przez dziecko udziału w konkursie. W przypadku wyrażenia tej zgody, dane osobowe 
zostaną udostępnione przez szkołę na rzecz współorganizatorów konkursu oraz instytucji 
patronujących przedsięwzięciu.  

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie będzie gromadzić, 
przetwarzać i powierzać dane osobom trzecim w celu przeprowadzenia konkursu na zasadach 
określonych w regulaminie tego konkursu - w szczególności w celu wyłonienia zwycięskich prac 
konkursowych, wręczenia nagród i publikacji informacji o autorach zwycięskich prac na stronie 
internetowej konkursu. 

Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława 
Sikorskiego we Włoszczowie. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z 
danymi kontaktowymi Administratora.  
 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych, ich poprawienia oraz o prawie do wycofania w/w zgody.  
 
……………………………………………………  …….………..…………………………………………
 (miejscowość, data)                                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna                                 
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