
UCHWAŁA NR 98/282/2020 
ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia III edycji powiatowego konkursu literackiego dla uczniów 

Na podstawie art. 4 ust. 7, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920) oraz § 52 ust. 1 Statutu Powiatu Legnickiego (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z 2020r. poz. 749) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się III edycję powiatowego konkursu literackiego  pod nazwą „Nasza ziemia, nasz dom - 
pamiętnik pokoleń - Nasze dziedzictwo” dla uczniów zamieszkałych w powiecie legnickim, głogowskim, 
średzkim, lubińskim, wołowskim, polkowickim, bolesławieckim, złotoryjskim i jaworskim. 

§ 2. Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 określa załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej dnia 15 lutego 2021 r.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. 

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Zarząd Powiatu Legnickiego:  
 
 Adam Babuśka - Starosta Legnicki  
 Krzysztof Sowiński  - Członek Zarządu Powiatu  
 Anna Rozmus-Cieślik - Członek Zarządu Powiatu  
 Grzegorz Gapski - Członek Zarządu Powiatu  
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 98/282/2020 

Zarządu Powiatu Legnickiego 

z dnia 25 września 2020 r. 

Regulamin III edycji konkursu literackiego 
pt. „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń – Nasze dziedzictwo.” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

I.   O R G A N I Z A T O R    I    C E L    K ON K U R S U 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Legnicki, zwany dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest upamiętnienie tradycji i kultury regionu oraz historii jego powojennych 
mieszkańców, poprzez opublikowanie wspomnień pierwszych osadników. Nagrodzone zostaną teksty 
o wyróżniających się walorach: atrakcyjności tematycznej, poprawności językowej, wartościach 
merytorycznych i intelektualnych. 

II.      Z A S A D Y    U C Z E S T N I C T W A 

1. Wymogi formalne: konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII 
i ponadpodstawowych z terenu Powiatów: legnickiego, głogowskiego, średzkiego, lubińskiego, 
wołowskiego, polkowickiego, bolesławieckiego, złotoryjskiego i jaworskiego. 

III.      Z A S A D Y    K O N K U R S U 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują ̨ tekst odpowiadający tematyce konkursu, utrzymany 
w dowolnej formie literackiej. 

2. Do konkursu mogą ̨być ́zgłaszane wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. 

3. Każdy tekst, zwany w dalszej części Regulaminu pracą, powinien być ́ podpisany godłem lub 
pseudonimem. Dane osobowe (imię ̨ i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail, 
nazwa szkoły, klasa, oświadczenie o samodzielnym sporządzeniu pracy konkursowej oraz zgodę na 
przetwarzanie danych) należy umieścić ́ w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub 
pseudonimem, co praca.  

4. Organizator na bieżąco, na stronie internetowej starostwa, będzie publikował nadesłane prace, 
które zostaną zakwalifikowane do publikacji. Prace będą umieszczane w zakładce: III edycja konkursu 
„Pamiętnik pokoleń - Nasze dziedzictwo". 

5. Pierwsze prace na stronie internetowej będą ukazywały się na bieżąco po zakwalifikowaniu do 
publikacji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego opublikowania wybranych prac  
w wydawnictwie o roboczej nazwie „Pamiętnik pokoleń - Nasze dziedzictwo”.  Przesłanie pracy na 
konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na publikację tekstu na stronie 
internetowej i w  ewentualnym wydawnictwie oraz  przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich 
praw majątkowych ograniczonych do zakresu wyżej wymienionych publikacji oraz działań ́reklamowych 
i marketingowych związanych z tą publikacją. 

7. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 

8. W końcowej części pracy można umieścić źródło przekazywanych informacji (np. imię 
i nazwisko przodka - uczestnika wydarzeń, sąsiadów, przyjaciół, bohaterów opisywanych zdarzeń). 

9. Wskazanym jest umieszczenie w pracy skanów zdjęć, dokumentów związanych tematycznie 
z pracą literacką. Podniosą one wartość historyczną pracy. 
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IV.   T E R M I N    I    S P O S Ó B    P R Z E K A Z Y W A N I A    P R A C 

1. Prace należy przysłać Organizatorowi począwszy od dnia 15 października 2020 roku.  

2. Ostateczną datą przekazania pracy Organizatorowi jest 31 grudnia 2020 roku. O przyjęciu 
decydować ́będzie data przesłania pracy na wskazany poniżej adres e-mail. 

3. Praca powinna być ́ przesłana w wersji edytowalnej na adres e-mail: k.cedro@powiat-legnicki.eu 
z dopiskiem „III edycja konkursu literackiego  ‒ „Pamiętnik pokoleń – Nasze dziedzictwo”. Dodatkowo 
należy przesłać prace w wersji wydruku komputerowego. 

4. Techniczne wymogi tekstu są następujące: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia  
1,5 i marginesy 2,5 cm. Pożądana objętość ́pracy w zależności od grupy wiekowej, wynosi: 

᠆  od 3 do 6 stron tekstu dla uczniów klas V -VIII szkół podstawowych, 

᠆  od 5 do 10 stron tekstu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

5. Prace niespełniające warunków technicznych nie wezmą udziału w konkursie. 

6. Prace przesyłane pocztą należy kierować na  adres  Organizatora: Starostwo Powiatowe 
w Legnicy, pl. Słowiański 1; 59-220 Legnica lub składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów na 
parterze w tymże budynku. 

V.      R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E    K O N K U R S U    I    N A G R O D Y  

1. Ocena nadesłanych prac będzie należeć ́ do komisji konkursowej pod przewodnictwem 
Wicestarosty Legnickiego  Janiny Mazur.  W skład 3-osobowego jury wejdą̨ osoby powołane przez 
Przewodniczącego. 

2. Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Komisja może także przyznać wyróżnienia. 

3. Wyniki konkursu zostaną ̨ ogłoszone najpóźniej 15 lutego 2021 r. na stronie internetowej 
www.powiat-legnicki.eu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w terminie,  
o którym laureaci zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

VI.   P O S T A N O W I E N I A    K O Ń C O W E 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, kwestie 
nieobjęte w niniejszym regulaminie reguluje prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem 
samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie  
do utworu nie są niczym ograniczone. Każdy uczestnik do swojej pracy dołączyć powinien oświadczenie 
następującej treści: „Ja, niżej podpisany, oświadczam, że pracę konkursową sporządziłem 
samodzielnie, w żadnym momencie nie narusza ona Ustawy o prawie autorskim. Tekst nie był dotąd 
publikowany ani w inny sposób prezentowany publicznie. Z chwilą przekazania niniejszej pracy do 
Organizatora, nieodpłatnie przenoszę na niego prawa autorskie”. Prawdziwość powyższego 
oświadczenia ma być potwierdzona własnoręcznym podpisem. 

3. Każdy z autorów biorących udział w niniejszym konkursie, wyraża zgodę̨ na przetwarzanie przez 
Organizatora podanych danych osobowych oraz wizerunku dla celów konkursowych 
i marketingowych (zgodnie z rozporządzeniem RODO) – zgoda na przetwarzanie danych stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej, w zakładce III edycja konkursu 
„Pamiętnik pokoleń – Nasze dziedzictwo”. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator Konkursu informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu takich jak: imię, 
nazwisko, wiek, klasa, nazwa i numer szkoły, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, 
wizerunek, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych takich jak: imię, nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania jest  Starosta Legnicki – Starostwo Powiatowe w Legnicy,  
59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 76 724 35 60, e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy możliwy jest pod 
numerem tel. 76 72-43-429  lub adresem e-mail: iod@powiat-legnicki.eu. 

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - za 
zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją Konkursu, w tym 
z wyłonieniem laureatów Konkursu oraz upowszechnieniem informacji na temat Konkursu, jego 
Uczestnikach oraz laureatach. 

4) Uczestnikom Konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w związku z Konkursem przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 
z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego prawo do: a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia 
sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO. Zgoda 
Uczestnika (bądź też wyrażona przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych osób 
niepełnoletnich) może być cofnięta w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, 
przed rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres 
starostwo@powiat-legnicki.eu, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału 
w Konkursie.  

5) Podanie danych osobowych przez Uczestników (bądź też przez przedstawicieli 
ustawowych/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich) jest dobrowolne, ale konieczne do 
uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród. 

6) Po ustaniu celu przetwarzania dane osobowe Uczestników będą przechowywane w celu 
archiwalnym przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 164). 

7) Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są: pracownicy Administratora bezpośrednio 
związani z organizacją Konkursu, członkowie Komisji konkursowej, organy administracji rządowej 
i samorządowej, organy władzy sądowniczej oraz inne podmioty prawne, o ile przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego tak stanowią, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie 
zawartych umów powierzenia. 

8) Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10) Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich 
i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Z G O D A 
UCZESTNIKÓW / RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

OŚWIADCZENIE 

............................................................... 

imię i nazwisko uczestnika* 

............................................................... 

adres zamieszkania uczestnika 

………………………………………………… 

nr telefonu uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych oraz 
na publikowanie na stronie internetowej Starostwa mojego/mojego dziecka wizerunku oraz imienia 
i nazwiska jako uczestnika  Konkursu Literackiego „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń – 
Nasze dziedzictwo” oraz treści konkursowej pracy literackiej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

....................................    

miejscowość, data  

............................................................................... 

CZYTELNY podpis:  imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

*w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny
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