
 

 

REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO  NA  PROMOCJĘ WYBRANEGO 

ZAWODU  PT. :  

„MURARZ DOMY BUDUJE ...” 

I   INFORMACJE OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych w Żarach (dalej „Organizator”). 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w gabinecie doradcy zawodowego ZSB 

w Żarach, pokój 211. 

5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

II CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest : 
a. wspieranie szkoły w realizacji działań doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
b. propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej; 
c. wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz pogłębienie wiedzy o świecie 

zawodów; 
d. promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności artystycznych. 

2. Przedmiotem Konkursu dla uczniów jest przedstawienie w formie literackiej (wiersza, fraszki, rymowanego 
hasła, sentecji) zawodu. 

 
III    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę. 
2. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: 

a. dostarczone w formie czytelnej (wydrukowane bądź własnoręcznie napisane) na kartce formatu A4. 
3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem 

jest osoba zgłaszająca. 
4. Prace należy wykonać indywidualnie. 

5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 

a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za 

wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

III    ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Pracę konkursową należy przekazać do dorady zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, gabinet  
211 do dnia  20 lutego 2023 r. 

2. Praca musi zawierać: 
a. na odwrocie pracy powinny znajdować się dane: imię i nazwisko autora, klasa, wiek autora, numer 

telefonu do kontaktu; 



b. wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia autora pracy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu) lub Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

Regulaminu); 

c. w przypadku niepełnoletniego autora pracy: również wypełniony i podpisany formularz „Zgody 

opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi 

Załącznik nr 3 do Regulaminu; 

d. w przypadku pełnoletniego autora pracy: również wypełniony i podpisany formularz „Zgody autora 

pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr4 do Regulaminu; 

e. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału. 

 

IV PRAWA AUTORSKIE I INNE 

1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do 

utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

2. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw 

majątkowych na Organizatora do wykorzystania prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 

b. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych 

nośnikach elektronicznych i tradycyjnych przekazanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie 

pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób 

trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia 

Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora. 

 

V  NAGRODY 

 

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe, natomiast dla wszystkich uczestników 

upominki. 

 

VI ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny: 

a. zgodność treści z hasłem przewodnim konkursu; 

b. pomysłowość i oryginalność pracy; 

c. ogólne wrażenie estetyczne. 

3. O zwycięstwie będzie decydować suma uzyskanych punktów od poszczególnych członków Komisji 

przyznawanych w skali od 1 do 3. Wszelkie decyzje będą podejmowane większością głosów, np. w przypadku 

prac, które uzyskają taką samą ilość punktów. Wszelkie kwestie dotyczące pracy komisji oraz ustaleń 

rozstrzyga Przewodniczący Komisji. Z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który 

zostanie podpisany przez  wszystkich jej członków. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 



VII WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27 lutego 2023 r. roku na stronie internetowej, facebooku – Zespołu 

Szkół Budowlanych w Żarach w Żarach. 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie i miejscu wręczenia nagród. 

 

 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Zespół szkół Budowlanych w Żarach. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej, 

facebooku Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach,  a także w celach archiwizacyjnych. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału; 

b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu; 

c. opublikowanie informacji o laureatach; 

d. archiwizację dokumentów. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b.  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d.  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora pracy) 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora pracy 

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

Wiek: …………. 

Adres zamieszkania: 

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

Klasa: 

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

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne: 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przekazana 

w konkursie pt.: „MURARZ DOMY BUDUJE ...”, organizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych 

w Żarach (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. 

Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są 

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej 

niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na 

następujących polach eksploatacji: 

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

(c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „ MURARZ DOMY BUDUJE ...”, 

zorganizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Żarach i akceptuję jego wszystkie warunki. 

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

konkursu. 

 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY 

 

……………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

  

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 (formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)  

Dane uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

Wiek: …………  

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….  

Klasa: ………………………………………………………………………………………………….  

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: Imię i nazwisko opiekuna prawnego: 

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

Adres e-mail opiekuna prawnego: 

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

Numer telefonu do kontaktu: 

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

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przekazana 

w konkursie pt.: „MURARZ DOMY BUDUJE ...”, organizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych 

w Żarach (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. 

Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są 

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej 

niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na 

następujących polach eksploatacji: 

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

(c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „MURARZ DOMY BUDUJE ...”, 

zorganizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Żarach i akceptuję jego wszystkie warunki. 

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na udział: 

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

(imię i nazwisko autora pracy) 

 

w Konkursie pt. „MURARZ DOMY BUDUJE ...”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 

oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności szkoły. 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

……………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości) 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy (imię i 

nazwisko) 

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

 

w związku z udziałem w  Konkursie pt. „MURARZ DOMY BUDUJE ...”, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 

1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych w ŻARACH. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej, 

facebooku Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, a także w celach archiwizacyjnych. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału; 

b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu; 

c. opublikowanie informacji o laureatach; 

d. archiwizację dokumentów. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b.  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d.  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych. 

 

 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

……………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego autora) 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku 

z udziałem w  Konkursie pt. „ MURARZ DOMY BUDUJE ...”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 

informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 

 

 

1. Administratorem danych uczestników konkursu Zespół Szkół Budowlanych w Żarach. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej, 

facebooku Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, a także w celach archiwizacyjnych. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału; 

b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu; 

c. opublikowanie informacji o laureatach; 

d. archiwizację dokumentów. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b.  sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d.  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych. 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS AUTORA PRACY 

 

……………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

 


