
KONKURS LITERACKI 
 

Inne  cywilizacje i światy 
 
 

§ 1 

 

We wrześniu 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema – polskiego 

filozofa, eseisty, jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction, wizjonera. 

 

Celem konkursu literackiego „Inne cywilizacje i światy” ogłoszonego w ramach 

XXIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Ząbkowicach Śląskich jest zainteresowanie 

uczestników fantastyką naukową, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, a także 

stworzenie możliwości wykazania się umiejętnościami filologicznymi i literackimi. 

 

§ 2 

 

Konkurs organizowany jest przez Liceum  Ogólnokształcące  im. Władysława Jagiełły   

Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8b, tel. 74/8151674 

 
§ 3 

 

Konkurs ma charakter otwarty. 

 

§ 4 

 

1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. 

2. Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.  
 

§ 5 
 

Pracę należy przesyłać mailem na adres: ulazachara@onet.eu. Dodatkowo 

wymagane jest przekazanie do sekretariatu szkoły podpisanej zgody 

rodzica/opiekuna, stanowiącej załącznik do regulaminu. 

 
§ 6 

Oceny tekstów i wyłonienia najlepszych prac dokona komisja konkursowa powołana 

przez koordynatora DFN w Ząbkowicach Śl.  
 

§ 7 

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły, 

a nagrodzone teksty opublikowane na powstającej stronie ząbkowickich edycji 

mailto:ulazachara@onet.eu


Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do 15.12.2021. Na zwycięzców czekają 

pamiątkowe nagrody. 

  
§ 8 

 

Termin  nadsyłania prac upływa 13 października 2021 r. 

 
§ 9 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorami danych są: 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą 
w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Powstańców Warszawy 8b. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Z administratorami można się skontaktować poprzez adresy mailowe: 

dyrektor@lozabkowice.pl(Dyrektor LO w Ząbkowicach Śląskich). 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować 
poprzez email: iod@zabkowice-powiat.pl(LO w Ząbkowicach Śląskich). 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania oraz udziału uczestnika i wręczenia 

nagród podczas XVIII Powiatowego Konkursu Ortograficznegocznego, a także w celu realizacji 

działań promocyjno- informacyjnych konkursu. 
ODBIORCY DANYCH LUB 

KATEGORIE ODBIORCÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie 

przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a 

także prawo do przenoszenia swoich danych. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

PODANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało 

niemożnością udziału w organizowanym XVIII Powiatowym Konkursie Ortograficznym. 
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Załącznik do regulaminu 
 

ZGODA RODZICA 
 
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego         
 
 
................................................................................................................................................................. 
 
zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w zakresie wizerunku 

na potrzeby udziału w Konkursie Literackim, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl.  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję zapisy zawarte w regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na 

nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka/podopiecznego, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

stronach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich oraz portalach 

społecznościowych np. Facebook itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza 

zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 
 
_______________________________                  
własnoręczny podpis osoby uprawnionej 
 
 


