
REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU NA 

OPOWIADANIE O TEMATYCE ZWIAZANEJ Z 

BIELANAMI 
 

„PEWNEGO RAZU NA BIELANACH…” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Międzyszkolny konkurs literacki na opowiadanie "Pewnego razu na 
Bielanach" jest organizowany przez XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. 

Lotnictwa Polskiego w Warszawie. 
  
Koordynatorem konkursu jest pani Marzena Sadowska oraz zespół polonistów w składzie:  
Katarzyna Lipska, Ewa Suchecka. 
 

Cele konkursu 
 Upowszechnianie i popularyzacja twórczości literackiej; 

 Propagowanie postawy twórczej wśród uczniów; 
 Rozwijanie umiejętności literackich; 
 Rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowań związanych ze środowiskiem lokalnym – dzielnicą Bielany; 

 Uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego; 

 Rozwijanie kreatywności uczniów; 

 Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości; 

 Promocja literatury i propagowanie czytelnictwa. 

 

 
 

Dla uczniów szkół 
podstawowych, 

ponadpodstawowych, 
technikum 



Tematyka Konkursu 
Opowiadanie prozą z dialogami napisane w języku polskim. Jego akcja może się toczyć w 
przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Inspiracją powinny być miejsca, wydarzenia lub  
postacie związane z Bielanami, a praca powinna zaczynać się od zdania: „Pewnego razu na 
Bielanach…” 

 
Postanowienia ogólne 

 Organizatorem Konkursu jest XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie; 

 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, a nadesłanie prac 
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu; 

 W Konkursie może brać udział każdy uczeń szkoły podstawowej [z klas IV-VIII], ponadpodstawowej 
i technikum, który napisze opowiadanie inspirowane miejscami, wydarzeniami lub postaciami 
związanymi z Bielanami;  

 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie prac w terminie wskazanym przez 
Organizatora.  

 Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela pani Marzena Sadowska  
tel. 22 834 60 33 w. 111. 
 

Przepisy dotyczące prac 
 Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie jedno opowiadanie o treści nawiązującej do tematu 

Konkursu; 

 Nadesłany tekst musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w 
konkursach literackich; 

 Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie czcionką 12 Times New Roman na 
papierze formatu A4 nieprzekraczającym 3 stron; 

 Warunkiem rejestracji uczestnika jest doręczenie wydrukowanego opowiadania osobiście lub 
przesyłką pocztową lub kurierską (na koszt nadsyłającego) do siedziby Organizatora: XXXIX LO im. 
Lotnictwa Polskiego, ul. Bogumiła Zuga 16, 01-806 Warszawa (na przesyłce prosimy o dopisek 
Konkurs Literacki); 

 Prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani 
dóbr osobistych; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 
wyżej wymogów; 

 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie; 
 Każda z prac powinna zostać dokładnie opisana i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

nazwa i adres szkoły, tytuł opowiadania, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 
 

Ocena prac 
 Organizator powołuje Jury Konkursu; 

 Komisja dokona oceny nadesłanych prac pod względem:  

 zgodności z tematyką;  

 twórczego charakteru utworu;  

 poprawności stylistycznej i językowej;  

 poziomu literackiego;  

 samodzielności i oryginalności. 
 Spośród uczestników wyłonionych zostanie trzech laureatów; 
 Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień po zakończeniu Konkursu 

(nagrody oraz dyplomy wręczy Dyrektor XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie); 



 Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe; 
 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem 

i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego, a także do wielokrotnej 
ekspozycji nadesłanych prac. 
 

Terminarz: 
 Prace należy składać do dnia 05 lutego 2020 roku w Sekretariacie  XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w 

Warszawie lub przesłać pocztą listem poleconym na adres: XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego, 
ul. Bogumiła Zuga 16, 01-806 Warszawa; 

 Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie; 
 Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 2 marca 2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji; 
 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora do dnia 10 marca 

2020r. 
 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie szkolnego portalu internetowego http://lo39.pl/ a 

laureaci powiadomieni o dacie i godzinie uroczystego wręczenia nagród (informacja zostanie 
zamieszczona na stronie XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie). 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Karta zgłoszenia do konkursu „Pewnego razu na Bielanach” 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 

Szkoła  
 

Klasa  
 

Nauczyciel 
opiekun 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE LITERACKIM   

„PEWNEGO RAZU NA BIELANACH” 

 Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y  na udział mojego dziecka w konkursie 

literackim „Pewnego razu na Bielanach”. 

 

………………………………..   

 …………………………………… 

      miejscowość, data      podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

– imię, nazwisko, nazwa placówki, wykonana praca (np. rysunek, fotografia) w celu ogłoszenia wyników, 

realizacji zadań i działań prowadzonych w ramach międzyszkolnego konkursu literackiego „Pewnego razu 

na Bielanach” przez XXXIX Liceum 

Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, przy ul. B. Zuga 16. 

 

………………………………..   

 …………………………………… 

      miejscowość, data      podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

ZGODA NA REJESTROWANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 

podczas realizacji działań i zadań w ramach konkursu literackiego „Pewnego razu na Bielanach”. 

 

………………………………..   

 …………………………………… 

      miejscowość, data      podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam*  zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na profilu facebook szkoły, stronie internetowej szkoły, stronie 

internetowej Dzielnicy Bielany, stronie facebook Dzielnicy Bielany, artykułach prasowych w celu informacji 

i promocji konkursu. 

 

………………………………..   

 …………………………………… 

      miejscowość, data      podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


