Nysa, dnia 15 września 2020 r

Załącznik 1

REGULAMIN
Konkursu Literackiego im. Wandy Pawlik

NYSKA LILIA LITERACKA ’2020
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Nysa
Celem organizowanego od 2008r. konkursu jest popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik oraz
rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno-oświatowej Nysy i jej okolic. Powstałe prace chcemy wykorzystać w celu promowania naszej MAŁEJ OJCZYZNY. Najciekawsze prace mogą być zamieszczone na stronie internetowej lub wydrukowane w prasie lokalnej.
Organizatorem Konkursu jest grupa nieformalna „Nauczyciele nauczycielom”. Zadanie „Pionierzy
nyskiej oświaty - 75 lat nyskiego ZNP” jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO” 2020.

I. Uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich
oraz dorośli z terenu powiatu nyskiego.
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
 młodzież szkół podstawowych,
 młodzież ze szkół średnich,
 dorośli.

II. Cele konkursu.
 popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik,
 propagowanie wiedzy o dokonaniach kulturalnych naszego regionu,
 rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ziemi Nyskiej,
 propagowanie tematyki regionalnej,
 umożliwienie młodzieży prezentacji swoich poglądów szerokiej publiczności.

III. Tematy prac.
Głównym tematem tegorocznej edycji konkursu jest 75-lecie polskiego szkolnictwa na
Ziemi Nyskiej.
1. Jak kształtowało się szkolnictwo polskie na Ziemi Nyskiej? Wspomnienia pionierów tworzących nyską oświatę po II wojnie światowej.
2. „ … to wspaniały przewodnik na trudnej drodze zdobywania wiedzy”. Portret nauczyciela-mistrza w oczach jego wychowanków.
3. „Bezmierny nasz dług wdzięczności”. Przeprowadź wywiad z Twoim ulubionym nauczycielem uczącym teraz lub kiedyś.
Każda praca konkursowa powinna posiadać wyraźnie wyróżnioną stronę tytułową zawierającą
co najmniej:


temat pracy,



dane autora (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail),



nazwa szkoły i nazwisko nauczyciela j. polskiego.

IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
1.

Objętość tekstu jest ograniczona do 5 stron maszynopisu formatu A4 tzn. 10 000 znaków
(bez spacji). Objętość strony tekstu powinna być liczona wg ogólnie przyjętych zasad tj. format A4, czcionką 12 Arial, z odstępami pomiędzy wierszami 1,5. Ograniczenie to nie tyczy
wspomnień pionierów nyskiego szkolnictwa lub wywiadów z nimi.

2.

Prace powinny być przygotowane zgodnie z przepisami o prawie autorskim. Zamieszczone
w pracy zdjęcia i ilustracje powinny być opisane nazwiskiem autora (nazwą instytucji).

3.

Należy dołączyć bibliografię.

4.

Należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg RODO – załącznik 2a (dla niepełnoletnich) lub załącznik 2b (dla pełnoletnich).

5.

Wszystkie pace powinny być wydrukowane oraz zapisane na płycie CD-R (lub na pendrive)
w formacie MS Word (*.doc) lub jako tekst sformatowany (format *.rtf). Zamiast zapisywać
na płycie CD-R można pracę przesłać mailem na adres: fundacja@nasza.nysa.pl

V. Termin nadsyłania prac.
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 17 października 2020 r. na adres:

Informacja Turystyczna w Bastionie św. Jadwigi
ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa
z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

Prace winny być dostarczane w zaklejonych kopertach. Przesyłane drogą pocztową prace należy
odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

VI. Ocena prac.
Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą nauczyciele
języka polskiego i historii.
Oceniane będą:


zgodność z tematem,



wartość merytoryczna,



styl, słownictwo, forma,



samodzielność i oryginalność pracy.

Członkowie komisji oceniają wszystkie prace. W razie równej liczby punktów dokonane zostanie
kolejne głosowanie, przy ponownej, równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego.
Komisja może zmienić sposób oceniania.
Wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej grupie wiekowej. Komisja może przyznawać
wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 października 2020 r. na stronie
http://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl/ (z powodu pandemii nie będzie uroczystego podsumowania konkursu) natomiast laureatów powiadomimy mailem.

VII. Inne postanowienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania wszystkich zgłoszonych do konkursu prac. Prace pozostają w archiwum konkursu.
Aktualne informacje o przebiegu konkursu i wyniki będą podane na stronie internetowej
http://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl/ .
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: fundacja@nasza.nysa.pl

Załącznik 2a

W związku udziałem w konkursie literackim Pani/Pana dziecka, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Damrota 4/36, 45-064
Opole. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Damrota 4/36, 45-064 Opole lub drogą mailową: biuro@ocwip.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie 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) oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
a) udziału Państwa dziecka konkursie literackim w ramach projektu „Kierunek FIO” -art. 6 ust.
1 lit. e RODO,
b) utrwalenia i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Administratora i Fundacji Nasza Nysa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym organizacjom biorącym udział
w projekcie oraz Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Narodowego Instytutu Wolności.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 31 grudnia 2026 r. Wizerunek będzie
przetwarzany do czasu wycofania zgody.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie literackim w ramach
projektu. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska jest dobrowolna.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja, ………………………………………………. wyrażam zgodę na:
(imię i nazwisko)




utrwalenie i publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej
Administratora i Fundacji Nasza Nysa.
Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/
osoby sprawującej pieczę zastępcza

Załącznik 2b

W związku udziałem Pani/Pana w konkursie literackim, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Damrota 4/36, 45-064 Opole.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.
Damrota 4/36, 45-064 Opole lub drogą mailową: biuro@ocwip.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie 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) oraz ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
a) udziału Pani/Pana w konkursie literackim w ramach projektu „Kierunek FIO” -art. 6 ust. 1 lit.
e RODO,
b) utrwalenia i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej Administratora i Fundacji Nasza Nysa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, w tym organizacjom biorącym udział
w projekcie oraz Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Narodowego Instytutu Wolności.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 31 grudnia 2026 r. Wizerunek będzie
przetwarzany do czasu wycofania zgody.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie literackim w ramach
projektu. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska jest dobrowolna.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja, ………………………………………………. wyrażam zgodę na:
(imię i nazwisko)




utrwalenie i publikację mojego wizerunku,
publikację mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Administratora i Fundacji
Nasza Nysa.
………………………………………………………
(podpis)

