
PATRONAT HONOROWY: 

 

                      

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie 

we współpracy z 

Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie 

Ogłaszają 

 

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego 

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ 

Pod Patronatem Honorowym 

Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka 

Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin 

Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego 

- Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 

Pani Aleksandry Stachniak, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie 
 

 

Regulamin 

Uczestnicy: 

• konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z kl. I - VIII 



Cele konkursu: 

• zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla 

dzieci, 

• poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich, 

• rozwijanie talentów literackich, 

• popularyzacja czytelnictwa. 

 

Tematy prac konkursowych: 

1. Każda książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę i każda ma serce. Napisz 
list do Kornela Makuszyńskiego, w którym podziękujesz mu za książkę, która 
zrobiła na Tobie największe wrażenie. 

2. Czy Kornel Makuszyński miał rację, że „nie byłoby radości bez smutku”? W swojej 

pracy odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego utworu  pisarza. 

3. Książka naucza serce dobroci, naucza świętości cierpienia i pogody bólu. Wskaż 

bohatera literackiego stworzonego przez Kornela Makuszyńskiego, którego 

doświadczenia i postawa mogą być wzorem do naśladowania dla obecnej 

młodzieży. 
 

Kryteria oceny prac: 

• samodzielność, 

• twórcza realizacja wybranego tematu, 

• wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, 

• poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• Powołane przez organizatorów konkursu jury, zgodnie z przyjętymi kryteriami 

oceny prac oraz nadanym na czas trwania konkursu upoważnieniem do 

przetwarzania danych osobowych, wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach 

wiekowych: klasy I – IV oraz V – VIII. 

• Szkoła może przesłać dowolna ilość prac, które winny być dostarczone w formie 

papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres 

czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu 

• Każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie.  

• Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia 

(Załącznik nr 1) oraz Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w 

konkursie i przetwarzanie i publikację danych osobowych (Załącznik nr 2) – 
według zamieszczonych wzorów. 

•    Zgoda na publikację danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.  Zgodę 
można wycofać poprzez przesłanie informacji listownie na adres:                                 
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. Ireny 

mailto:czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu


Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: 
czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu 

• Prace literackie powinny być napisane komputerowo (marginesy 1,5 cm, czcionka 

Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy miedzy wierszami – interlinia – 

1,5), w objętości do 4 stron A4. 

• Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. 

• Prace należy dostarczyć do dnia 3 marca 2023 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 34 

im. Kornela Makuszyńskiego 

ul. Ireny Kosmowskiej 3 

20-815 Lublin 

z dopiskiem KONKURS LITERACKI 

 

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów.  

• Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 21 kwietnia 

2023 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 

Lublinie.  

• O szczegółach uroczystości laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną 

powiadomieni droga telefoniczna i elektroniczną.  

• Adres e-mail do organizatorów konkursu: czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu 

Telefon do szkoły: 81 741 89 06.  

• We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatorów 

konkursu.  

• Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów. 

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/ Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Państwa dane gromadzone w związku z organizowanym VII Ogólnopolskim 
konkursem literackim o twórczości Kornela Makuszyńskiego pn. „Czytanie jest przygodą” (dalej 
Konkurs), a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie 
danych osobowych: 

informujemy, że: 

 
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, dane 

adresowe:  ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: sp34@iod.lublin.eu lub pisemnie 
na adres Administratora danych; 

3) Dane osobowe w zakresie (imię i nazwisko: rodzica/opiekuna prawnego dziecka, ucznia oraz 
dane szkoły do której uczęszcza), przekazane w karcie zgłoszenia przez szkołę będą 
przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia uczestników, przeprowadzenia oraz promocji 
Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w zgłoszeniu będą przetwarzane również w 
celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego. 

4) Podstawą prawą przetwarzania danych osobowych jest:   

a) art. 6  ust 1 lit b RODO w związku akceptacją regulaminu Konkursu,  

b) obowiązek prawny ciążący na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
związku z realizacją ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin 
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 
kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w 
jednostkach oświatowych miasta Lublin” w zakresie obowiązku archiwizacyjnego,  

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 
w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania uczestników i laureatów 
konkursu na stronach internetowych Szkoły i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. 

5) Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obowiązkowe do udziału w 
Konkursie. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody jest dobrowolne. Ich niepodanie 
spowoduje, niemożność upublicznienia informacji o laureacie Konkursu. Brak zgody na 
przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku będzie wiązało się z niemożnością wykorzystania 
wizerunku dziecka. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę 
można wycofać poprzez przesłanie informacji listownie na adres Szkoła Podstawowa nr 34 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin lub drogą 
elektroniczną na adres: czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a)  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie 
b) Urząd Miasta Lublin 
c) Lubelskie Kuratorium Oświaty 

 

7) Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą 

podlegać profilowaniu. 

8) Dane będą przechowywane przez czas realizacji oraz promocji Konkursu a następnie zgodnie 
z w celu archiwalnym przez okres 5 lat kalendarzowych. W przypadku danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu zakończenia 
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realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 
9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO; 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, 

które przetwarzane będą na podstawie zgody; 

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 
RODO; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

 

 

(pieczęć szkoły) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego 

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………  kl………. 

2. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

nauczany przedmiot: ………………………………………………………………………………………………….. 

3. Nazwa i adres szkoły: 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:……………………………………………………………………………… telefon: ………………………….. 

województwo: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

    …………………………………………………………..                                 …………………………………………………..     
(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)                               (podpis dyrektora lub nauczyciela)                 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Oświadczenia  przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego dziecka)w związku z  

uczestnictwem w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o twórczości Kornela Makuszyńskiego 

pn. „Czytanie jest przygodą” organizowanego przez Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Lublinie (dalej jako: konkurs). 

 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w 

odpowiednim polu. 

Pola obowiązkowe: 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko)   ……………………………………………. 

w konkursie, w tym przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego organizacji i 

przeprowadzenia (tj. imię i nazwisko, klasa i dane Szkoły). 

 oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki; 

 

Pola nieobowiązkowe: 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę 
na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową nr 34 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Lublinie, wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą zdjęć w celu 
promowania konkursu i umiejętności uczniów biorących w nim udział  na stronie internetowej szkoły 
pod adresem: https://sp34.lublin.pl 
 

Wizerunek, o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzeniu (istniejących i przyszłych) 

względem ww. podmiotu z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby wskazane w 

oświadczeniu.  

 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka  -  jako 

laureata konkursu, na stronie internetowej Szkoły oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.  

 Oświadczam, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przez autora wymienionego w 

zgłoszeniu,  w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana w 

innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie Organizatorom konkursu prawa autorskie do nadesłanej 

pracy oraz wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora nadesłanej pracy) 

https://sp34.lublin.pl/

