
                                                                                                            Radzyń Podlaski, 20. 09. 2018 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

w powiecie radzyńskim. 

 

Już za kilka tygodni będziemy uroczyście świętowali 100 Rocznicę Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. W całym kraju podejmowane są liczne inicjatywy 

mające na celu godne uczczenie tego Jubileuszu.  

Starosta Radzyński, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego oraz Wydawca 

tygodnika „Wspólnota” postanowili wykonać i umieścić w ścianie budynku  

I LO tzw. Kapsułę Czasu. W Kapsule Czasu będzie można złożyć przedmioty 

najbardziej charakterystyczne dla bieżącego, jubileuszowego roku. Kapsuła 

Czasu nie będzie otwarta przed 2118 r.  Zaproszenie do składania własnej 

propozycji przedmiotów zostało opublikowane w  tygodniku „Wspólnota”. 

Wśród nadsyłanych pomysłów pojawiły się i takie, które mogą być inspiracją 

dla dzieci i młodzieży. 

W związku z powyższym I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim 

ogłasza  Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży: „Mój tekst w KAPSULE 

CZASU”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z  powiatu 

radzyńskiego i  polega na napisaniu pracy na jeden z poniższych tematów.  

1.  „List do prawnuka”. 

2.  „Radzyń Podlaski za 100 lat – moje wyobrażenie”. 

Regulamin konkursu w załączeniu. 

Bardzo proszę o zainteresowanie uczniów Państwa szkoły wymienionymi 

konkursami. 

 

                                                                           Z uszanowaniem 

 

 

 



Regulamin Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży   

„Mój tekst w Kapsule Czasu” 

 

I. Organizator Konkursu. 

1.Organizatorem Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży  „Mój tekst w 

KAPSULE CZASU” zwanego dalej Konkursem jest I Liceum 

Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. 

2. Partnerem jest Starosta Radzyński oraz Wydawca tygodnika „Wspólnota”. 

II. Forma Konkursu: 

1. Konkurs polega na napisaniu pracy na jeden z poniższych tematów: 

a) „List do prawnuka” 

b) „Radzyń Podlaski za 100 lat – moje wyobrażenie”. 

2. Najlepsze prace zostaną umieszczone w „KAPSULE CZASU” 

III. Uczestnicy Konkursu i kategorie 

1. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z  powiatu radzyńskiego. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty oddzielnie dla każdego tematu i w trzech 

kategoriach wiekowych: 

a) szkoły podstawowe, 

b) gimnazja, 

c) szkoły ponadgimnazjalne. 

IV. Cele Konkursu. 

1. Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że w 2018 r. przeżywamy Wielki 

Jubileusz 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

2. Aktywne włączenie dzieci i młodzieży do obchodów jubileuszowych. 

3. Stworzenie dzieciom i młodzieży, szczególnie uzdolnionej 

humanistycznie i literacko okazji do podjęcia wyzwania, napisania pracy, 

wykazania się inwencją, pomysłowością i kreatywnością. 

4. Pozyskanie ciekawego materiału, który może być umieszczony w                      

„Kapsule Czasu”. 

IV. Zasady Konkursu. 

1. Wszyscy chętni uczniowie piszą samodzielnie pracę konkursową na 

jeden wybrany temat lub na dwa tematy. Praca ta może być napisana w 

formie zadania domowego. 



2. Dopuszcza się prace  napisane pismem ręcznym ale preferowane jest 

pismo komputerowe. Objętość pracy nie może przekroczyć  6 stron 

arkusza A-4, w przypadku druku, praca powinna być napisana 

czcionką nie mniejszą niż 12 i nie większą niż 16. 

3. Napisane prace przez uczniów szkoły ocenia komisja konkursowa 

powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Komisja konkursowa wyłania 3 najlepsze prace, oddzielnie dla 

każdego tematu, które nadsyła do Organizatora Konkursu. 

5. Organizator Konkursu powołuje komisję, która dokona 

zakwalifikowania nadesłanych prac do umieszczenia w „Kapsule 

Czasu”. 

 

V. Nagrody 

1. Nagrody za udział w Konkursie na szczeblu szkoły zapewniają we 

własnym  zakresie dyrektorzy tych szkół. 

2. Autorzy prac nadesłanych do Organizatora otrzymają okolicznościowe 

dyplomy oraz upominki rzeczowe. 

3. Autorzy prac zakwalifikowanych do umieszczenia w „Kapsule Czasu” 

otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Partnerów 

Konkursu . 

 

VI. Terminarz Konkursu 

21.09. 2018 r. - ogłoszenie Konkursu i przesłanie Regulaminu do organów 

prowadzących lub bezpośrednio do szkół. 

21-24. .09. 2018 r. - poinformowanie uczniów o  założeniach Konkursu. 

24-27.09. 2018 r. napisanie prac konkursowych. 

1.10. 2018 r. – przesłanie  wyróżnionych prac do Organizatora. 

3.10. 2018 r. – opublikowanie informacji o pracach zakwalifikowanych do 

umieszczenia w „Kapsule Czasu” i zaproszenie ich autorów na uroczystość jej 

wmurowania. 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Prace zgłoszone do Organizatora powinny być czytelnie podpisane oraz 

zawierać następujące dane:  imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły. 

2. Autorzy prac wyróżnionych wyrażają zgodę na: 



a) ewentualną publikację prac, 

b) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, 

c) publikację wizerunku. 

3. Wręczenie dyplomów i nagród przewiduje się podczas uroczystej Sesji 

Rady Powiatu. 

     4. Prace należy wysyłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu, 

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Partyzantów 8 

     5. Ocenie będą podlegać prace, które zostaną dostarczone Organizatorowi 

nie później niż 2 października 2018 r. 

 

  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

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), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1., 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z Konkursem 

Literackim dla Dzieci i Młodzieży „Mój tekst w „Kapsule Czasu” zgodnie 

z w/w Rozporządzeniem jest I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu 

Podlaskim. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: 

iodolo@loradzyn.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i 

wmurowania „Kapsuły Czasu” w budynku I LO w Radzyniu Podlaskim. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji 

w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej 

zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.a) w/w 

Rozporządzenia. 

6. W związku z organizacją Konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być 

przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości 

publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania; 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Organizacja Konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych 

osobowych, w związku z tym osoba zgłaszająca swój udział i swoją pracę jest 

zobowiązana do podania danych osobowych. 

 

mailto:iodolo@loradzyn.pl


KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka*………………………………………………..w celu i w zakresie 

niezbędnym do udziału w Konkursie Literackim dla Dzieci i Młodzieży „Mój tekst w 

„Kapsule Czasu” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu 

Podlaskim 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), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może 

być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

*niewłaściwe skreślić 

 ………………………………………………………………………….. 

   (data, podpis uczestnika albo rodzica/opiekuna uczestnika) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w w/w Konkursie wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X 

zaznaczyć właściwe): 

  udycjach telewizyjnych, 

 audycjach radiowych, 

 publikacjach na stronie internetowej, 

 wydawnictwach i materiałach promocyjnych 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały 

cykl kształcenia. 

*niewłaściwe skreślić 

  …………………………………………………………………………… 

   (data, podpis uczestnika albo rodzica/opiekuna uczestnika) 

ZGODNA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział* / udział mojego dziecka* 

…………………………………………………………….. w Konkursie Literackim 

dla Dzieci i Młodzieży „Mój tekst w KAPSULE CZASU” organizowanym przez I 

Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim i ewentualną publikację pracy 

napisanej na Konkurs. 

*niewłaściwe skreślić   …………………………………………………………………… 

   (data, podpis uczestnika albo rodzica/opiekuna uczestnika) 

 


