
 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

„Na papieskich szlakach Beskidów i Gorców” 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Limanowej, Powiat 

Limanowski, Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Fundacja Szlaki Papieskie 

Patronat Honorowy: 

Starosta Powiatu Limanowskiego oraz Fundacja Szlaki Papieskie 

REGULAMIN 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu limanowskiego. 

2. Cele konkursu:  

a) propagowanie twórczości literackiej, 

b) rozwijanie umiejętności literackich, 

c) uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

3. Przedmiotem konkursu są teksty poetyckie – wiersze. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSTiO w Limanowej 

(www.zstio.edu.pl) oraz w mediach społecznościowych i okolicznościowym albumie. 

WYMAGANIA ODNOŚNIE WIERSZA 

1. Wymagania formalne odnośnie tematów poruszanych w wierszu: 

a) popularyzacja szlaków papieskich, miejsc wędrówek Karola Wojtyły, hasła rajdu: „Pilnujcie 

mi tych szlaków”, 

b) uwzględnienie w treści wiersza walorów przyrodniczych konkretnego szlaku papieskiego 

będącego tematem wiersza, 

c) popularyzacja tradycji regionu, kultury regionalnej miejsc związanych z osobą Jana Pawła II, 

d) podkreślenie w tekście wiersza walorów kulturowych, historycznych szczególnych miejsc 

związanych z osobą Jana Pawła II w zakresie lokalnym - mała ojczyzna. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę wyłącznie swojego autorstwa. Przekazanie 

prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza 

praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich projektu odpowiada osoba zgłaszająca 

projekt. 



3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

4. Prace będą przyjmowane do dnia 30.11.2020 r.

5. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: 

konkurs.zstiolimanowa@gmail.com z dopiskiem „Konkurs literacki – Na papieskich 

szlakach Beskidów i Gorców”.

6. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik 

nr 1, zgodą opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich - Załącznik nr 2) lub 

oświadczeniem osoby pełnoletniej (Załącznik nr 3) .

7. Nadesłaną pracę należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Szkoła.

8. Prace powinny być zapisane w formacie pdf, doc lub docx.

9. Prace nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie podlegają 

odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają również prace, w których Organizator stwierdzi inne 

nieprawidłowości, w szczególności polegające na naruszeniu praw autorskich osób 

trzecich. JURY 

1. Organizator powołuje Jury konkursu.

2. Wszystkie prace nadesłane do konkursu podlegają ocenie.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

NAGRODY 

1. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach, 

Internecie i okolicznościowym albumie. .

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną lub

telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zstio.edu.pl.

2. Uczestnik konkursu przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a) jest autorem załączonej pracy,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy,

c) zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.zstio.edu.pl oraz w serwisie

społecznościowym www.facebook.com/ ZSTiO-Limanowa-165228463523781

d) zgadza się na opublikowanie pracy w albumie okolicznościowym.

3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo

natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest

administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania



 

reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 

Konkursie. 

5. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 7 października 2020 roku. 

 

Kontakt: ZSTiO Limanowa, telefon: 18 337 26 02 w. 37 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

„Na papieskich szlakach Beskidów i Gorców” 

Imię i nazwisko autora:  

........................................................................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy, e-mail autora: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Szkoła i klasa, do której uczęszcza autor: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Imię, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna/instruktora (jeśli dotyczy): 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Tytuł wiersza: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

............................................................................  ............................................................................ 



 

 Miejscowość, data   Podpis autora 

Załącznik nr 2 

 

Zgoda Rodzica (Opiekuna), 

dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, 

na udział w konkursie 

 

Ja niżej podpisany/a, jako Rodzic (Opiekun) niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

........................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w Powiatowym Konkursie Literackim „Na Papieskich szlakach Beskidów i Gorców” na zasadach 

określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości uczestnika. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych w karcie 

zgłoszeniowej w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu. 

 

 

............................................................................  ............................................................................ 

 Miejscowość, data  Podpis Rodzica (Opiekuna) 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego 

 

Ja niżej podpisany/a  

........................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

zgłaszam swój udział w Powiatowym Konkursie Literackim „Na Papieskich szlakach Beskidów 

i Gorców” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem mojej własnej 

twórczości. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych podanych w karcie 

zgłoszeniowej w bazie danych organizatora konkursu i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu. 

 

 

............................................................................  ............................................................................ 

 Miejscowość, data  Podpis Uczestnika 

 

 

 

 


