
OGŁOSZENIE 

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI 100 – LECIA TPD  

 
  

I.  ORGANIZATOR 
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie 
  

II.  CELE 
 

1. Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego wrażliwości .  
2. Utrwalenie umiejętności posługiwania się różnymi formami literackimi. 
3. Upowszechnianie wychowawczej i dydaktycznej roli twórczości literackiej.  
4. Promowanie twórczości dzieci.  
5. Uhonorowanie stulecia TPD. 

 
III.  UCZESTNICY 

 
Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych związanych z działaniami TPD.  
 

IV.  TEMATYKA KONKURSU  
 

Praca literacka (wiersz) polegająca na samodzielnym zredagowaniu utworu lirycznego o tematyce: 

- dzieci i młodzież: z życia dziecka, jego marzeń, pragnień, rówieśniczych przyjaźni i rodziny, „co mi w 
duszy gra” 

- dorośli: dotyczącej działalności TPD, misji, idei TPD, co zyskujemy dzięki działalności TPD 

Wiersz nie może być dłuższy niż szesnaście wersów.  

 

V. TERMIN KONKURSU  
 
1. Prace literackie należy składać do dnia 08. maja 2019 r. w formie elektronicznej na adres organizatora: 
opsrzgow@gazeta.pl (w temacie: konkurs literacki) lub w wersji papierowej do GOPS w Rzgowie 
(ul.Konińska 8),  
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 maja 2019 r.  
 

VI.  WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
1. Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez uczestnika  indywidualnej, samodzielnej pracy 
literackiej.  
2. Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców na przetwarzanie danych. 
3. Każdą pracę należy zaopatrzyć w tytuł  oraz imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, nazwę szkoły lub 
ogniska. imię i nazwisko opiekuna. 
4.  Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.  
5. Jury powołane przez organizatora oceni utwory, biorąc pod uwagę: ujęcie tematu, poprawność i 

bogactwo języka.   
6. Prace zostaną wydane drukiem w okolicznościowym wydawnictwie.  
7. Należy wypełnić przez opiekunów prawnych uczniów oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację 

wizerunku dziecka.  Zapraszamy do udziału życząc twórczej zabawy  w przygotowywaniu prac 
konkursowych. 

 
 



 
 

ZGŁOSZENIE 
KONKURS LITERACKIEGO 

 
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie 

 
 
 
Nazwa i adres  placówki, telefon  
 
.................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
Imiona i nazwiska dzieci 
 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
   
 
Imi ę i nazwisko instruktora zgłaszającego dzieci, adres kontaktowy(e-mail) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
………………………………………………………………………………………………  
(miejscowość, data)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..  
(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)  
………………………………………………………………………………………………. 
(PESEL rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJ Ę WIZERUNKU DZIECKA 

 
1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających wizerunek  
 
mojego dziecka ……………………………………………………………………………   przez  
                                                                                                  (imiona i nazwisko dziecka)  

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, dla celów związanych z organizacją 
konkursów dla dzieci w Ogniskach.  
 
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.  
 
3. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć, prac   wykonanych   przez dzieci,  w szczególności              w 
drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie  itp. Wizerunek dziecka może być użyty do 
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
 
4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i/lub filmów z udziałem mojego dziecka, wykonanych  
w związku z organizowanymi przez TPD  w Koninie konkursami w  roku 2019.  
 
5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  
o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.  
 
6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że 
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  
 
 
………………………………………………………………………………………….  
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  
 
 
 
Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83  
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych  
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24  
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) 
 


