
                                                                                                                                           
Czasami wystarczy szczypta mądrej trzeźwości,  

aby przejąć stery nad własnym życiem… 

 

Regulamin  

V Powiatowego Konkursu Literackiego 

na krótką formę prozatorską lub wiersz 

dla uczniów szkół podstawowych i średnich 

 

 

Organizatorem Konkursu jest  

II Liceum Ogólnokształcące im. rot. W. Pileckiego w Mikołowie  

przy współudziale  

Klubu Abstynenta „Powrót” w Mikołowie 

 

W dobie wciąż nowych wyzwań - w trosce o dobro młodego człowieka i czyhających na niego niebezpieczeństwach 

we współczesnym świecie, zapraszamy kolejny raz do udziału w konkursie, w którym uczestnicy prezentują 

swoje prace w dowolnej formie literackiej. Prace zebrane w tomiki podczas oddania nagród trafiają do Uczestników i 

Nauczycieli oraz zainteresowanych instytucji. Stanowić mogą pomoc w pracy z młodzieżą i dziećmi, są śladem 

artystycznej - literackiej aktywności młodzieży i pamiątką.  

 

W tym roku poszerzamy tematykę trzeźwościową i przeciwdziałaniu nałogom także o zagadnienia związane z 

komunikacją, społeczną izolacją, przeciwdziałaniem wykluczeniu, samoakceptacją np. trzeźwość jako wartość w 

czasach pandemii; pandemia jako czas odzyskiwania mądrych relacji i wartości; wpływ pandemii na wolność od 

nałogów; odkryć siebie na nowo – stres, ryzyko i wartość dobrych wyborów; trzeźwość, aktywność i komunikacja; 

jak żyć… recepty na…  Nie ograniczamy prac tematami – są one jedynie sugestią (jednak praca ucznia powinna 

realizować przesłanie konkursu). Regulamin konkursu znajduje się poniżej. Będzie dostępny na stronie internetowej 

szkoły – II Liceum Ogólnokształcącego im. rot. Witolda Pileckiego w Mikołowie     2lomikolow.pl 

 

W ubiegłym roku Konkurs znajdował się w wykazie honorowanych przez Kuratorium Oświaty i informacja o nim 

mogła się znaleźć się na szkolnym świadectwie laureata.  

  

Celem Konkursu jest 

• Promowanie twórczości literackiej wśród młodzieży 

• Rozbudzanie wrażliwości na otaczający świat i jego problemy 



• Promowanie poprzez twórczość zdrowego stylu życia, proponowanie bezpiecznych zachowań młodzieży 

oraz poszukiwanie wartości   

Tematyka prac 

Prace stanowić mają wynik przemyśleń, refleksji nad wartością trzeźwości jako stylu życia, sposobu myślenia 

potrzebnego, aby zachować swoją wolność i godność; 

Ważnych mądrych wyborów związanych z podejmowaniem decyzji o unikaniu zachowań ryzykownych, 

a proponowaniu alternatywnych decyzji;  

Wartości rodziny, miłości i potrzeb zapewnianych lub niezapewnianych człowiekowi w środowisku, rodzinie 

zagrożonej dysfunkcjami;  

Utwory mogą sięgać doświadczeń osobistych, wypływać z potrzeby mówienia o świecie i zagrożeniach, które ze 

sobą niesie, pokazywać, jak można sobie z  nimi radzić; 

Tematyka prac może potraktowana zostać szerzej, o ile mówić będzie o propagowaniu wartości we współczesnym 

świecie zagrożeń;  

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą dzieci i młodzież, która nie ukończyła 20. roku życia. 

Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów i rodzajów szkół, placówek, podopiecznych ośrodków, 

świetlic środowiskowych i terapeutycznych, domów kultury itd. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie/ dostarczenie dowolnego tekstu związanego tematycznie 

z przesłaniem konkursu i mieszczącego się w kategorii 

• Krótkiego tekstu prozą (np. esej, felieton, monolog, opowiadanie itd.)  w objętości do 3 stron A4  

• Wiersza lub cyklu wierszy (do 3 utworów)  

 

Prace - w formie papierowej (wydruk) oraz w wersji elektronicznej (czcionką Times New Roman, wielkość 12 pkt) - 

nagranie na płytce CD lub przesłane pocztą na podany adres e- mail wraz z kartą opisową tekstu (zał.1) i podpisaną 

zgodą na wykorzystanie tekstu/ wizerunku należy przesłać lub dostarczyć na adres organizatora konkursu do 5 

marca 2021 roku.  

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, wiersz lub zestaw wierszy.  

Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach. 

Prace nie mogą naruszać Praw Autorskich innych osób.  

Powołane przez Organizatorów Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze i teksty 

w grupach wiekowych. Zestawy tekstów traktować się będzie jako całość. 

Jury weźmie pod uwagę szczególnie 

• przesłanie i zgodność pracy z tematem konkursu 

• twórczy charakter utworu 

• poprawność stylistyczną i językową 

Organizator przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom. 

Wszystkie  i teksty zostaną wydrukowane i rozprowadzone wśród młodzieży oraz zainteresowanych, dlatego 

przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów 

konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, a organizator może nimi rozporządzać. Dane osobowe 

uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, rodzice, prawni opiekunowie wyrażają 

pisemną zgodę na udział niepełnoletnich w konkursie (zał.)   

O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie odbioru nagród (podsumowaniu konkursu) uczestnicy zostaną 

powiadomieni po jego zakończeniu.  

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

Uwagi dodatkowe 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Aleksandra Hanus  

W razie pytań: 



tel. do szkoły    (32) 2262247 

adres                  II Liceum Ogólnokształcące im. rot. W. Pileckiego w Mikołowie ul. Pokoju 4   43-190 Mikołów 

e- mail             aleksandrahanus@2lomikolow.pl lub iilomikolow@poczta.onet.pl 

 

Zapraszamy serdecznie i prosimy o propagowanie konkursu wśród podopiecznych i znajomych.  

Nauczycieli prosimy o wsparcie merytoryczne uczniów.   

 

 

Załącznik 1  

Karta opisu pracy 

 

Tytuł pracy 

Imię  i nazwisko Autora 

wiek 

Placówka/ szkoła wraz z adresem i numerem telefonu lub adres uczestnika 

 

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela ucznia/  

 

 

Podpis uczestnika 

 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

(w tym wizerunku) 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 

celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje 

zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych 

niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę 

oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z 

organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego 

kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko dziecka   

 Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

mailto:aleksandrahanus@2lomikolow.pl
mailto:iilomikolow@poczta.onet.pl


  
Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, w 

materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, gazetkach, tablicach ogłoszeń 

w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi. 
  

  

  
ZEZWALAM / NIE 

ZEZWALAM 
  

  

  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego dziecka przez 

placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursie, a także poprzez 

wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, w formie publicznego 

wykonania, odtworzenia, a także publicznego rozpowszechniania pracy.  

Data podpisania: 

 

  ____________________________ 

[imię i nazwisko, podpis] 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem 

Życzymy powodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


