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Regulamin  

I Mazowieckiego Konkursu Twórczości Lirycznej Dzieci i Młodzieży „Bzdurzenia” 

 im. Juliana Tuwima 

 

I. Organizatorzy 

1. Organizatorami I Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Lirycznej Dzieci i Młodzieży 

„Bzdurzenia” im. Julina Tuwima, zwanego dalej Konkursem, są:  Szkoła Podstawowa nr 234 

im. Juliana Tuwima w Warszawie oraz Dział Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej 

m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, zwani dalej 

Organizatorami. 

 

II. Cele konkursu 

1. Celami Konkursu są: 

a. zachęcenie uczniów i uczennic szkół podstawowych do poszukiwania lirycznych form 

własnej ekspresji i zaproszenie ich do współuczestnictwa w kulturze; 

b. rozbudzanie twórczej postawy oraz wrażliwości i wyobraźni poetyckiej dzieci i 

młodzieży; 

c. rozwijanie ich uzdolnień literackich i językowych; 

d. poszukiwanie talentów literackich i motywowanie do pracy nad ich rozwojem. 

 

III. Adresaci konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych w 

w województwie mazowieckim. 

2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: 

a. kategoria IV-V:  przeznaczona dla  uczniów i uczennic klas czwartych i 

piątych szkoły podstawowej, 

b. kategoria VI: przeznaczona dla uczniów i uczennic klas szóstych szkoły 

podstawowej; 

c. kategoria VII-VIII: przeznaczona dla uczniów i uczennic klas siódmych i 

ósmych szkoły podstawowej. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Na udział w Konkursie musi wyrazić pisemną zgodę opiekun prawny dziecka (załącznik nr 1). 

5. Do Konkursu dowolną liczbę uczestników może zgłosić szkoła  lub biblioteka (wówczas 

Organizatorzy będą kontaktować się z koordynatorem) lub Uczestnicy mogą zgłaszać się 

indywidualnie. 
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6. Dla szkół i bibliotek zgłaszających Uczestnika lub Uczestników konkursu przewidziane są 

dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

 

IV. Warunki konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch utworów lirycznych jednego 

autora. 

2. Tematyka utworów jest dowolna. 

3. Utwory nie muszą stanowić cyklu poetyckiego, tj. być ze sobą związane tematycznie lub 

formalnie. 

4. Nadesłanie utworów jest jednoznaczne z deklaracją, że autor jest jedynym posiadaczem praw 

autorskich do przesłanych utworów i że napisał je samodzielnie. 

5. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

6. Nadesłane utwory powinny być zamieszczone w zaklejonej kopercie oznakowanej 

odpowiednią kategorią wiekową  (czyli klasą) oraz opatrzone godłem (pseudonimem), które 

nie zdradza danych personalnych i adresowych autora, szkoły ani biblioteki. Godłem mogą 

być słowa, litery, cyfry lub znaki specjalne. Godłem nie mogą być dziecięce rysunki. 

7. Utwory nie opatrzone godłem lub opisane w sposób zdradzający autora lub szkołę, do której 

należy Uczestnik, zostaną zdyskwalifikowane. 

8. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy zamieścić uzupełnioną kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz zgodę opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie i 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).  

9. Koperty z utworami i danymi personalnymi autorów powinny być wysłane na nasz adres we 

wspólnej kopercie, na której mogą znajdować się dane adresowe zgłaszającego. 

10. Utwory i zgłoszenia nieczytelne zostaną zdyskwalifikowane. 

 

V. Terminarz konkursu 

1. Prace konkursowe należy zgłaszać do 22 lutego 2019 roku włącznie (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima 

ul Esperanto 5 

01-049 Warszawa 

z dopiskiem: Konkurs poetycki „Bzdurzenia” 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku do 8 marca 2019 roku za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Uroczysta gala finałowa połączona z odbiorem nagród odbędzie się dnia  15 marca 2019 roku 

w Muzeum Książki Dziecięcej. 

 

VI. Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane w trzech wyżej wymieniony kategoriach wiekowych przez Jury 

Konkursu, złożone z przedstawicieli Organizatorów Konkursu. 

2. Jury samodzielnie ustala kryteria oceny nadesłanych tekstów,  zwracając jednak szczególną 

uwagę na następujące ich aspekty: 

a.  oryginalność myśli; 

b. liryczny język utworu; 

c. poprawność językową. 

3. Na Laureatów Konkursu czekają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

4. Organizatorzy przewidują publiczną prezentację nagrodzonych utworów oraz spotkanie 

Laureatów z uznanym autorem tekstów dla dzieci w czasie uroczystej gali finałowej Konkursu. 
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5. Organizatorzy mają prawo nie przyznać nagród w danej kategorii, jeśli uznają, że nadesłane 

teksty nie spełniają ustalonych kryteriów oceny. 

 

VII. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, zwycięzców,  ich opiekunów 

prawnych i koordynatorów zgłoszeń zbiorowych są  organizatorzy Konkursu: Szkoła 

Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, ulica Esperanto 5 w Warszawie oraz Dział Muzeum 

Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa 

Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28 w Warszawie. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się 

skontaktować bezpośrednio pod adresem: katarzyna.mazur-lejman@sp234.waw.pl 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu do czasu wręczenia nagród. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. poprawiania swoich danych osobowych, 

c. usunięcia swoich danych osobowych. 

5. Organizatorzy będą zbierać od uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. rok urodzenia,  

c.  klasę, do której uczęszcza, 

d. miejscowość. 

6. Organizatorzy będą zbierać od opiekunów prawnych uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres e-mail, 

c. numer telefonu, 

d. adres korespondencyjny. 

7. Organizatorzy będą zbierać od koordynatorów zbiorowych zgłoszeń następujące dane: 

a. imię i nazwisko; 

b. nazwę placówki, którą reprezentuje, 

c. adres korespondencyjny. 

8.  Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

9.  Organizatorzy przy przetwarzaniu danych osobowych stosują zabezpieczenia danych 

osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 

- 39a ustawy o ochronie danych osobowych. 

10.  Organizatorzy oświadczają, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 

2004 r. nr 100, poz. 1024): 

 prowadzą dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 
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 znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany jako 

wysoki, 

 stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiadają Organizatorzy. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy mają prawo odwołać konkurs bez podawania przyczyny w dowolnym 

momencie.  

2. Organizatorzy mają prawo na nieodpłatne upublicznianie nagrodzonych i wyróżnionych 

tekstów.  

3. Laureaci Konkursu przyjeżdżają na galę finałową Konkursu wraz z opiekunami i na własny 

koszt. 

4. Podczas gali finałowej Organizatorzy zapewniają gościom poczęstunek. 

 

IX. Kontakt 

1. Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres e-mail: bzdurzenia@sp234.waw.pl 
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(załącznik nr 1) 

Formularz zgłoszeniowy do I Mazowieckiego Konkursu Twórczości Lirycznej 

Dzieci i Młodzieży „Bzdurzenia” im. Juliana Tuwima  
 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych są organizatorzy konkursu- 

927 Warszawa; są  organizatorzy Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, ulica Esperanto 5 w Warszawie oraz Dział 
Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28 w 
Warszawie. 

2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania. 

 

DANE 
UCZESTNIKA  

imię i nazwisko: 
 

rok urodzenia: 
 

klasa: 
 

miejscowość: 
 

DANE OPIEKUNA 
PRAWNEGO 
UCZESTNIKA 

 

imię i nazwisko: 
 

telefon: 
 

e-mail: 
 

adres 
korespondencyjny:  

DANE 
KOORDYNATORA 
ZGŁOSZENIA 

Uwaga! Dane koordynatora, proszę wpisywać tylko w przypadku 
zgłoszeń zbiorowych (szkoła, biblioteka).  

imię i nazwisko: 
 

placówka: 
 

adres placówki: 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka_________________________________________ 

w I Mazowieckiego Konkursie Twórczości Lirycznej Dzieci i Młodzieży „Bzdurzenia” 

im. Juliana Tuwima. 

_______________________________________________________ 

  miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika 

imię i nazwisko Uczestnika 
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(załącznik nr 2) 

      _________________________________________ 

 (miejscowość, data) 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka w celach organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję 

do wiadomości, iż administratorem danych osobowych są organizatorzy Konkursu: Szkoła 

Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima, ulica Esperanto 5 w Warszawie oraz Dział Muzeum Książki 

Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, 

ul. Koszykowa 26/28 w Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

      ___________________________________________ 

      (opiekun prawny Uczestnika) 

 

      ____________________________________________ 

      (koordynator zgłoszenia) 

 


