
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO   
 

Cudzoziemiec w Polsce - Polak czy nie-Polak? 
 

Intencją tematu jest zachęcenie młodzieży do refleksji nad problemem migracji i uchodźctwa we             
współczesnym świecie. Temat konkursu literackiego jest przewrotny, by pokazać, że spotykamy się            
z różnymi postawami wobec przybyszów i tułaczy, a antynomia Polak - nie Polak jest tą najczęściej               
używaną w przestrzeni mediów i dyskursu politycznego. 

 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i klas 7 Szkół Podstawowych, którzy piszą, 

tworzą – dla siebie, do szuflady, dla innych, którzy lubią i chcą pisać. 
2. Temat konkursu  ma stanowić jedynie inspirację do rozważań, zapisu doświadczeń, refleksji, myśli, 

do tworzenia różnorodnych prób literackich. Forma wypowiedzi dowolna. 
3. Prace nie powinny przekraczać trzech stron maszynopisu (sześciu rękopisu). 
4. Prace prosimy przesłać pocztą elektroniczną   lub przynieść do 22 listopada 2017 roku do  

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie (adres poniżej). 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2017 roku. 
6. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do naszej szkoły na sesję popularnonaukową  

pt.: „Ten jest z ojczyzny mojej…” (A. Słonimski), w czasie której będą wręczane nagrody. 
7. Najlepsze prace (w całości lub we fragmentach) zostaną opublikowane. 
8. Prosimy o wyraźne podpisanie prac (imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły).  
9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.Nr133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.  

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku).  
W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub 
prawnych opiekunów (do pobrania ze strony: www.lozoi.szczecin.pl).  

 

                                                                                 Zapraszamy i życzymy powodzenia! 

 

 

 

 

http://www.lozoi.szczecin.pl/


OŚWIADCZENIE- konkurs literacki 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Literackiego pt. Cudzoziemiec w Polsce- Polak            
czy nie- Polak? (przez promocję rozumie się umieszczenie fragmentów  
lub całości tekstu w mediach np. na stronie internetowej konkursu) przez Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.  
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica 
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OŚWIADCZENIE - konkurs literacki 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby           

przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Literackiego pt. Cudzoziemiec w Polsce- Polak czy nie-Polak?            

(przez promocję rozumie się umieszczenie fragmentów lub całości tekstu w mediach np. na stronie              

internetowej konkursu) przez Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie zgodnie z           

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z                  

późniejszymi zmianami.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny  podpis uczestnika 


