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III POWIATOWY KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za  20 lat 

VII Dni Powiatu Mińskiego - Konkurs pod Patronatem  Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego 

 

Organizatorzy  konkursu :  

Powiat Miński, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny  

Radlińskiej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku  

Mazowieckim. 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci i młodzieży, 

- odkrywanie i rozwijanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,  

- propagowanie twórczości młodych literatów,  

- zachęcanie dzieci i młodzieży do kreatywności, 

- promocja Powiatu Mińskiego. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych  oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadpodsta-

wowej ze szkół powiatu mińskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, 

- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, 

- uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjum, 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

3. Zadanie uczestnika konkursu polega na zredagowaniu pracy na temat „Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 

lat”,  uwzględniającą  wizję młodego pokolenia w kreowaniu przyszłości powiatu mińskiego. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnie  zredagowanymi. 

5. Objętość tekstu:  2 -5 stron maszynopisu (format A4), czcionka: Times New Roman (14).      

6. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać klasę, nazwę szkoły, adres e-mail lub nr telefonu do 

kontaktu w sprawie wyników konkursu oraz imię i nazwisko opiekuna, którym może być nauczyciel lub rodzic. 

 

 

 
  

Filia w Mińsku Mazowieckim 

 

  

Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim 
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Kryteria oceniania: 

- twórczy charakter utworu, 

- poprawność stylistyczna i językowa, 

- poziom literacki pracy, 

- samodzielność i oryginalność. 

 

Termin i miejsce składania prac: 

Prace w wersji papierowej i elektronicznej (minsk-maz@bpsiedlce.pl) należy składać osobiście lub wysłać pocztą trady-
cyjną do  10 maja 2019 r. na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki. Decyduje data wpływu pracy do Biblioteki. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Jury konkursu zostanie wyłonione przez Organizatorów konkursu. 

2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

3. Wybrane prace konkursowe są planowane do wydania jako jubileuszowa publikacja Powiatu Mińskiego. 

4. Laureaci zostaną zaproszeni mailowo lub telefonicznie na Galę wręczenia nagród, która  odbędzie się 7.06.2019 r. 

w Klubie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/56. 

5. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizatorzy opublikują na stronach internetowych: Powiatu Mińskiego,  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim.  

6. Sprawy sporne ostatecznie rozstrzygają Organizatorzy konkursu. 

 

Prawa autorskie: 

1. Realizacja konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga zgody na przetwarza-

nie danych osobowych (załącznik nr 1). 

2. Przekazanie pracy literackiej na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika i opiekuna prawnego  

autora pracy oświadczenia (załącznik nr 2) o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wykorzystanie pracy kon-

kursowej na następujących polach: 

- druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie, 

- upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia,  

np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, 

- prezentowanie prac na wystawach, spotkaniach, konferencjach itp. pozostających z celami konkursu oraz zgodą 

na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

Uwagi: 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane.  

 

Osoby do kontaktu: 

- Anny Popławska - Biblioteka Pedagogiczna, tel. 25 759 36 11; minsk-maz@bpsiedlce.pl 

- Grażyna Zajdel - Padzik Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży uzdolnionej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Mińsku Mazowieckim, tel. 25 756 40 05; sekretariat@poradniamm.edu.pl 

- Urszula Soroka Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, tel. 25 756 40 83; kultura@powiatminski.pl 

mailto:minsk-maz@bpsiedlce.pl
mailto:minsk-maz@bpsiedlce.pl
mailto:sekretariat@poradniamm.edu.pl
mailto:kultura@powiatminski.pl


3 

 

 

 
Załącznik nr 1/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej  
w konkursie 

1. Wyrażam dobrowolną zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: Imię i nazwisko, klasa:…………………..................................................................Adres 
e-mail lub nr telefonu…….………………………………………………………………..Nazwa i adres szkoły:..……………………………......…………………………….………………… 
.............................................................................................................Opiekun pracy:………..…………………..……….……………………………………………………… 

w konkursie organizowanym przez Powiat Miński, Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim oraz Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim pod nazwą: „Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za  20 lat”.  
1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Powiat Miński i pozostałych Organiza-

torów w celu identyfikacji uczestników konkursu, właściwemu przeprowadzeniu konkursu, wyłonieniu zwycięzców wraz z przyznaniem nagród, 
promocji konkursu oraz w innych celach organizacyjnych, związanych tylko i wyłącznie z przedmiotowym konkursem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych oso-
bowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, która nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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

                                                                                                                                                        data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                              data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
   
Zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych, 
wykonanych podczas konkursu, przez  Powiat Miński, Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim, Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną  w celach informacyjnych i  promocyjnych, np. publikacje, oficjalne strony internetowe Organizatorów, w tym media społecznościowe  
oraz w innych mediach promujących Powiat Miński i Organizatorów.  

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

                                                                                                                                                           data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                                                                                                              

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

                                                                                                                                                             data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
 
Załącznik nr 2/  Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem (-am) się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. 
2. Posiadam pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu przesłanego na konkurs literacki „Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński 

za 20 lat”.  
3. Utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatorów 

konkursu. 
4. Utwór nigdy nie był publikowany ani nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu. 
5. Organizatorzy konkursu mają prawo do korekty, dokonywania skrótów i redakcji językowej, wykorzystywania fragmentów utworu pod 

warunkiem akceptacji tych zmian przez autora utworu. 
6.  Z chwilą przesłania zgłoszenia i przyjęcia utworu  do udziału w konkursie nieodpłatnie przenoszę na Powiat Miński i pozostałych Organizatorów 

konkursu tj. Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku 
Mazowieckim, autorskie prawa majątkowe do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach 
eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

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

                                                                                                                                                             data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                   ................................................................... 
                                                                                                                                                                    data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
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Klauzula Informacyjna  
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3,  
tel.: 25 759 87 00, mail: sekretariat@powiatminski.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD) Kontakt: iod@powiatminski.pl, tel. 025 759 87 38,  
lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3, 05-300 

3. Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających  
z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawiane zawartej umowy. 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim lub organizacjom  
międzynarodowym.  

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo 
w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na  
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszenia  prawa mają Państwo prawo  do wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.  
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,  

w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
11. Dane osobowe przechowujemy na okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji  

obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

mailto:iod@powiatminski.pl

