Bo wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni,
Że TA, CO NIE ZGINĘŁA,
Wyrośnie z naszej krwi.
Edward Słoński "Ta, co nie zginęła"

„Ta, co nie zginęła”

W roku 2018 mija 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach obchodów rocznicy
tego doniosłego wydarzenia zapraszamy uczniów szkół podstawowych wraz z ich opiekunami
(polonistami, historykami) do wzięcia udziału w Międzyfilialnym Konkursie Literackim pn.
“Ta, co nie zginęła”.

Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Miechowie, Filia w Nowej Hucie, Filia
w Proszowicach, Filia w Suchej Beskidzkiej.

Cel:
-

upowszechnienie i popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Polski,

-

zachęcenie uczniów do literackich i poetyckich wypowiedzi na temat doniosłych wydarzeń
patriotycznych,

-

rozwijanie zdolności literackich, doskonalenie warsztatu pisarskiego uczniów,

-

stworzenie możliwości prezentacji prac literackich na szerszym forum.

Uczestnicy i warunki udziału w konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych z powiatu: krakowskiego,
miechowskiego, proszowickiego i suskiego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza, który nie był jeszcze
publikowany, o tematyce patriotycznej, nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Przedmiotem wiersza może być postać lub wydarzenia historyczne. Wiersz może zawierać dowolną
liczbę znaków i strof.
Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę (załącznik nr 1).
Prace w formie elektronicznej i drukowanej należy składać w terminie do 16 listopada 2018 roku osobiście lub pocztą na adres:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, al. Focha 39, 30-119 Kraków
Email: wspolpraca@pbw.edu.pl – miasto Kraków
2. PBW Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4, 32-200 Miechów.
Email: filia.miechow@pbw.edu.pl – powiat miechowski
3. PBW Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A, 31- 858 Kraków
Email: filia.nowahuta@pbw.edu.pl – dzielnice nowohuckie oraz powiat krakowski
4. PBW Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91, 32-100 Proszowice.
Email: filia.proszowice@pbw.edu.pl – powiat proszowicki
5. Filia w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 23 A, 34-200 Sucha Beskidzka.
Email: filia.sucha@pbw.edu.pl – powiat suski
Wraz ze złożeniem prac konkursowych należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział dziecka w konkursie według załączonego wzoru (załącznik nr 2).

Organizacja konkursu:
Konkurs odbywał się będzie na jednym poziomie - wojewódzkim. Z zebranych prac uczniów jury
wyłoni trzy najlepsze, którym przyzna I, II i III miejsce. W przypadku prac, które zdobędą uznanie
komisji konkursowej, a nie zostaną włączone do finalistów, przewidziane są dodatkowe
wyróżnienia. Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przygotowane będą dyplomy
uczestnictwa, a na zwycięzców czekają nagrody.

Komisja konkursowa:
Do oceny prac powołane zostanie 5-osobowe jury złożone z pracowników Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Krakowie. Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę: zgodność z tematem
konkursu, poprawność językową, poziom literacki, oryginalność oraz wrażenie artystyczne.

Terminy:
a) do 16 XI 2018 r. - składanie prac konkursowych
b) do 30 XI 2018 r. - rozstrzygnięcie konkursu
c) do 5 XII 2018 r. - ogłoszenie wyników
Wręczenie nagród finalistom konkursu odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Krakowie. Dokładny termin zostanie podany przez Organizatorów w momencie ogłoszenia
wyników. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane podczas uroczystego wręczenia nagród
oraz na stronach internetowych bibliotek.
Uwagi końcowe:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
publikację materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku fotografowanych osób.
Prace przekazane do Międzyfilialnego Konkursu Literackiego, organizowanego przez PBW
w Krakowie i jej filie, pozostaną do dyspozycji Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
Dodatkowych informacji udziela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z filiami
w Miechowie, Nowej Hucie, Proszowicach i Suchej Beskidzkiej.

Powodzenia!

Załącznik nr 1
.
Metryczka

Pieczęć szkoły
................................................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy, klasa

...............................................................................................................
Tytuł wiersza

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem
Imię
i
Nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
e-mail:
………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:
………………………………………………………………………………………………………

Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16
lub adresem e-mail: ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na uczestnictwo w
konkursie literackim „Ta, co nie zginęła”.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo
edukacyjnych,

w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych,
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez
okres niezbędny do ich wykonania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że
dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie Międzyfilialnym Konkursie Literackim
„Ta, co nie zginęła”.
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

...........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich (imię,
nazwisko, nazwy szkoły)
…………………………………………….…………….
(podpis)
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego
podczas rozstrzygnięcia konkursu literackiego "Ta, co nie zginęła”, na stronach internetowych
i w portalach społecznościowych (Facebook) oraz materiałach reklamowych organizatorów
konkursu.
……………………………………………………………..
(podpis)
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie napisanej przez moje
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji
okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych
(Facebook) organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.
……………………………………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im.
Hugona
Kołłątaja
w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej
Biblioteki
Wojewódzkiej
w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail:
ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na
uczestnictwo w konkursie literackim „Ta co nie zginęła”.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo
edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych,
sprawozdawczych, archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że
dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).

