
XIX Ogólnopolski Konkurs  

Na Literackie Wspomnienie 

„Listopadowa melancholia” 

 
organizowany przez 

VIII Liceum Ogólnokształcące  Samorządowe 

im. gen. Józefa Sowińskiego 

w Częstochowie 

 

Regulamin konkursu dla szkół ponadpodstawowych 
 

 

1   Celem konkursu jest propagowanie wartości ponadczasowych takich jak: miłość, przyjaźń,  

tradycja, wiara, patriotyzm itp. 

2  Każda szkoła ponadpodstawowa może nadesłać 6 prac. Mogą to być wiersze, 

opowiadania, eseje lub inne formy literackie. 

UWAGA (objętość do dwóch stron A4 Times New Roman, czcionka 12, bez odstępów). 

3 W konkursie mogą wziąć udział prace dotychczas niepublikowane. Każdy  z uczestników 

może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę. 

4 Do pracy konkursowej należy koniecznie dołączyć kartę zgłoszeniową. 

5 Prace należy nadsyłać w terminie do 20 GRUDNIA 2022 r. na adres : VIII Liceum 

Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego, ul. Worcella 22, 42-200 

Częstochowa z dopiskiem: „ Listopadowa melancholia”. 

6 Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

7 Przyznane zostaną I, II, III nagroda. 

8 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach 

informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie i w lokalnych wydawnictwach. 

9 Uczestnicy nadsyłając prace na konkurs wyrażają zgodę na publikacje prac.  

10 Terminarz: 

 Nadsyłanie prac do 20 grudnia 2022r. (wtorek) 

 Zamieszczenie listy laureatów na stronie www.8los.pl od 9 stycznia 2023 r.  

11 Nagrody i wyróżnienia  oraz podziękowania dla nauczycieli-organizatorów konkursu        

na terenie szkoły przystępującej do konkursu, zostaną przesłane pocztą.  

12 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

                                       

                                             Organizatorzy: 

                                           

                                 Dyrektor: p.  Ilona Walczak-Dądela 

                                 Nauczyciel języka polskiego: p. Agnieszka Kołodziej –Dudek 

                                 Nauczyciel języka polskiego: p. Iwona Krysian 

 

http://www.8los.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Konkursie 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe 

im. gen. Józefa Sowińskiego w Częstochowie. 
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez: 

adres do korespondencji: ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa, 

numer telefonu 34 3642762, 

adres e-mail: lo8@edukacja.czestochowa.pl 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

SAMORZĄDOWE (lo8czwa) 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 

34 3706314. 

2. Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej lub później w trakcie 

trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu 

oraz  publikacja informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej 

Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Konkursu. 

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania  

na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem 

danych w szczególności podmioty zapewniająca wsparcie techniczne  

dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony 

internetowej. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie będą przechowywane  

w celach archiwalnych przez 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, 

który dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania 

od Administratora: dostępu do swoich danych; sprostowania (poprawiania) swoich 

danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych 

osobowych; prawo do sprzeciwu; 

7. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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