
Regulamin konkursu literackiego  

„Polska – Ojczyzna, jaką w sercu noszę” 
§ 1. Wprowadzenie 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady organizacji konkursu literackiego pod nazwą 

„Polska – Ojczyzna, jaką w sercu noszę” (zwanego dalej: Konkursem), w szczególności warunki uczestnictwa, czas 

trwania Konkursu, tematy prac konkursowych, zasady wyłaniania nagradzanych prac oraz nagrody. 

3. Konkurs organizowany jest pod auspicjami i honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

5. Regulamin dostępny jest również na stronie szkoły: http://www.zsestaszow.eu/ 

6. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.  

§ 2. Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do zastanowienia się nad tym, czym jest dla nich Polska, i do przedstawienia 

szczerego spojrzenia na Ojczyznę, wartości patriotyczne, oczekiwania wobec Ojczyzny oraz własne odczucia na temat 

obowiązków wobec Ojczyzny, propozycje postaw patriotycznych, wyobrażenia „idealnej” Ojczyzny, a jednocześnie 

stworzenie możliwości debiutu, na równych prawach bez względu na pochodzenie oraz status społeczny i materialny, 

nieznanym dotąd autorom i rozwijania przez nich umiejętności literackich. 

§3. Warunki uczestnictwa 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. 

§4. Temat Konkursu 
1. Motywem przewodnim i tematem Konkursu jest „Polska – ojczyzna, jaką w sercu noszę”. 

2. Prace konkursowe muszą być związane z tematem Konkursu.  

3. Wybór treści pozostawiony jest uczniom w ramach tematu Konkursu.  

4. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru manifestu politycznego albo ideologicznego. Do udziału w Konkursie 

nie zostaną dopuszczone prace, w których będą przewijały się motywy i postawy nacjonalistyczne lub 

dyskryminujące inne narodowości lub grupy etniczne.  

5. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych albo naruszających dobra osobiste osób trzecich.  

§5. Prace konkursowe 
1. Każdy uczeń może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.  

2. Praca konkursowa powinna stanowić krótką formę literacką z dowolnego gatunku (wiersz, esej, opowiadanie itp. – 

utwór powinien spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należy), nawiązującą do tematu Konkursu i 

uwzględniającą wytyczne wskazane w § 4 Regulaminu. 

3.  Objętość tekstu nie może przekraczać czterech tysięcy znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman, rozmiar 

12).  

4. Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne przygotowanie przez ucznia, wcześniejsze 

niepublikowanie i nienagradzanie w innych podobnych konkursach.  

5. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 18.11. 2022 roku e-mailem na adres: m.jonca@zsestaszow.eu 

§6. Komisje konkursowe 
1. Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły dokonuje do 20.11.2022 r. wyboru dwóch zwycięskich 

prac konkursowych.  

2. Pierwszą pracę wybiera grono pedagogiczne lub komisja konkursowa.  

3. Drugą pracę wybierają uczniowie szkoły – za pośrednictwem uczniowskiego samorządu szklonego. 

§7. Kryteria oceny prac 
1. Koordynator konkursu w ZSE dokonuje wstępnej selekcji prac pod kątem spełnienia wymogów opisanych w § 4 i 5 

Regulaminu.  

2. Właściwą ocenę prac dopuszczonych przez Koordynatora do Konkursu przeprowadzają komisje konkursowe 

wskazane w § 6 Regulaminu, kierując się następującymi kryteriami oceny: zgodność pracy z tematem Konkursu, 

oryginalność treści, szczerość wypowiedzi, walory literackie. Każda z komisji konkursowych przygotuje krótkie 

uzasadnienie swojego wyboru. 

§8. Nagrody 
1. Zwycięskie prace zostaną przesłane do Głównego Organizatora Konkursu: Wydawnictwo Poligraf Sp. z o.o. (zwane 

dalej: Organizatorem) z siedzibą w Brzeziej Łące, 55-093 Brzezia Łąka, ul. Młyńska 38, KRS: 000066249, NIP: 

8961558279, REGON: 366415393, www.wydawnictwopoligraf.pl. Przesłane prace zostaną wydane przez 

Organizatora w publikacji pod tytułem: Młodzi Polacy o Polsce. Antologia utworów laureatów konkursu 

literackiego „Ojczyzna, jaką w sercu noszę”. Publikacji towarzyszyć będą zdjęcie autora oraz Opiekuna, uzasadnienie 



wyboru przez szkolną komisję konkursową oraz krótka informacja o autorze i Opiekunie, jeżeli wymienieni wyrażą na 

to zgodę.  

2. Organizator Główny dodatkowo wybierze jeden utwór literacki, który zostanie umieszczony na okładce albumu z 

pracami plastycznymi laureatów organizowanego równolegle konkursu plastycznego (nagroda specjalna).  

3. Publikacje, o których mowa wyżej, zostaną wydane drukiem najpóźniej do 14marca 2023 r. w formacie A4, w 

twardej oprawie z obwolutą i będą dostępne w sprzedaży w księgarniach stacjonarnych i internetowych. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nadesłanej pracy. 

§9. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych na potrzeby Konkursu.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Poligraf Sp. z o.o. z siedzibą w 

Brzeziej Łące, 55-093 Brzezia Łąka, ul. Młyńska 38, KRS: 000066249, NIP: 8961558279, REGON: 366415393. Z 

administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@fortunet.eu 

lub pisemnie pod adresem: Wydawnictwo Poligraf Sp. z o.o., 55-093 Brzezia Łąka, ul. Młyńska 38. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych 

przez uczestników nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. Organizator Głóny będzie przetwarzał dane 

wyłącznie na potrzeby Konkursu, w szczególności do kontaktowania się z uczestnikami oraz przy publikowaniu 

wyłonionych w Konkursie prac.  

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 

przepisów prawa. Organizator Główny gwarantuje uczestnikom prawo wglądu w ich dane osobowe, a także 

możliwość ich poprawiania w dowolnym czasie. 

§11. Prawa autorskie 
1. Organizator Główny nie będzie ingerował w treść przesłanych prac literackich.  

2. Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Głównego Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia 

praw nabytych na inne osoby) do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) w szczególności prawo do: 

a) wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i 

usługowej, 

b) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami, 

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach elektronicznych, 

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

e) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, 

f) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet, 

g) publicznego wystawiania.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw autorskich w treści prac 

literackich przesłanych Organizatorowi. 

§12. Postanowienia końcowe 
1. Organizator Główny Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez uczestników w 

formularzach nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z wadliwym 

działaniem serwerów lub poczty elektronicznej. 

2. Bieżące informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Konkursu. 

3. Organizator Główny zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, przy czym zmiany te 

nie mogą mieć wpływu na prawa uczestników do nagrody. W szczególności Organizator może dokonać wydłużenia 

terminów, o których mowa w § 3, 6, 8 i 9 Regulaminu. Wszelkie zmiany dotyczące Regulaminu będą zamieszczane na 

stronie internetowej Konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator Główny. 

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

Tekst Regulaminu: Staszów, dnia 27.10.2022 r. 

Koordynator Konkursu w ZSE: MARIA JOŃCA 


