
 

 

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

w Busku-Zdroju 

oraz 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

Filia  w Busku-Zdroju 

 

zapraszają do udziału  

 

w   X   e d y c j i    

Międzypowiatowego Konkursu Literackiego  

 SKRZYDŁEM WIATRU PISANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele konkursu: 

 

 Rozbudzanie twórczego myślenia uczniów.      

 Zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną 

zredagowanej wypowiedzi pisemnej.   

 Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentowania własnych uzdolnień.          

 Kształcenie wrażliwości twórczej.     

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy                               

z uczniem zdolnym.              

 Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

Organizatorzy konkursu: 

 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku -Zdroju 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Temat przewodni X edycji Konkursu Literackiego: Gdybym mógł/mogła zmienić świat 

… - opowiadanie twórcze. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII – VIII. 

3. Szkoła dokonuje weryfikacji prac uczestników i ustala listę uczniów zakwalifikowanych 

do konkursu. 

4. Każda placówka ma prawo do nadesłania 4 prac konkursowych wybranych w trakcie 

eliminacji szkolnych.  

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu (2-3 strony A4, 

czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w wersji drukowanej oraz 

elektronicznej.  

6. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz zgodę 

rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział 

w konkursie; 

b) zgodę nauczyciela/opiekuna uczniów biorących udział w konkursie oraz zgodę 

nauczyciela/opiekuna na przetwarzanie jego danych osobowych, wg wzorów 

określonych w załączniku nr 1 do konkursu. 

7. Dane adresowe uczestnika powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę                      

oraz imię i nazwisko opiekuna (prace powinny być opisane pismem drukowanym). 

8. Termin nadsyłania prac upływa 15.03.2023 roku. 

9. Prace z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres: 



Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
al. Mickiewicza 21 

28-100 Busko-Zdrój 
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 

z dopiskiem: SKRZYDŁEM WIATRU PISANE 
 

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Powiatowego Ośrodka Doradztwa                         

i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju do 03.04.2023 roku. 

11. Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej własnego autorstwa. 

12. O kolejności zajmowanych miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych 

przez uczestników konkursu.  

13. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac - 

I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia. 

14. Decyzja dotycząca oceny prac jest niepodważalna i ostateczna. 

15. Uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania się z punktacją jaką uzyskał  

w eliminacjach. 

16. Jury oceniać będzie: 

a) zgodność tekstu z tematem konkursu, 

b) stopień samodzielności, 

c) poprawność formy literackiej, 

d) indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu, 

e) poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych                                

i wyróżnionych prac. 

18. Dane organizatora: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
al. Mickiewicza 21 
28-100 Busko-Zdrój 
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 
tel. 41 378-18-56 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach  Filia  w Busku –Zdrój                                            
ul. Armii Krajowej 19   

              28-100 Busko -  Zdrój                                                                                                                                     
               e-mail: busko@pbw.kielce.pl 

                tel. 041-378-39-27 

19. Nagrody i dyplomy zostaną ufundowane przez Organizatorów oraz instytucje 
wspierające organizację konkursu. 
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Załącznik nr 1 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU SKRZYDŁEM WIATRU PISANE 
 
 
 

Nazwa szkoły  
 
 

Adres szkoły  
 
 

Adres e-mail szkoły 
 

 

Imię i nazwisko ucznia 
 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
opiekuna,     
e – mail i telefon 
kontaktowy 
(najlepiej komórkowy) 

 

 
 
 
 
 

    ........................................................ 
                                                                                                                                                                     Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                         

 
 
 
.............................................................. 
                    Miejscowość, data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

……………………….………………………………… 
                                                                                                                                                                                                         Miejscowość, data 

 

……………………………………………………………………….……… 
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                                                                          

 

ZGODA 

  na udział w X Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane 2022/2023 organizowanym 
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju                        
i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, Filia w Busku -Zdroju 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka          

……………………………….……………………………………………………………………........................................................ 
(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy  

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………… 
(nazwa szkoły i klasa) 

 w konkursie 

 

X Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane2022/2023 

 

 organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku –
Zdroju 

 Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, Filia w Busku –Zdroju. 

 

 

                                                                                                                                    ………………………………….…………………………………..…… 

                                                                                                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

………………………. 
  Miejscowos c , data 

……………………………………………………………………….……… 

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                             
 
 
 
 

 

ZGODA 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

na przetwarzanie danych osobowych 
w tym danych wizerunkowych uczestnika konkursu 

 

 

W związku z udziałem mojego dziecka: 

 Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

w X Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane2022/2023 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PODIN w Busku-Zdroju, danych osobowych uczestników                         

w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz klasy do celów przeprowadzenia konkursu:  

TAK  NIE * 
 wyrażam zgodę na przechowywanie przez PODIN w Busku-Zdroju pracy konkursowej mojego dziecka, 

powiązanej z jego imieniem i nazwiskiem, do wykorzystania pracy konkursowej dla celów edukacyjnych 

niezwiązanych z ww. konkursem: 

TAK  NIE* 
 wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka na stronach www (organizatora ww. 

konkursu: www.podidnbusko.pl, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Busku –
Zdroju, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach), w artykułach 
stanowiących sprawozdanie z przeprowadzenia ww. konkursu, w Buskim Kwartalniku 
Edukacyjnym, w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez organizatora 
celem prowadzenia działań informacyjnych i promujących Ośrodek:  

TAK            NIE* 

W przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia mojego dziecka w konkursie: 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy 

szkoły, do której uczęszcza na stronach WWW. (organizatora ww. konkursu: www.podidnbusko.pl, 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Busku –Zdroju, Starostwa Powiatowego                  

w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach), w artykułach stanowiących sprawozdanie                                

z przeprowadzenia ww. konkursu, w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, w innych broszurach i ulotkach 

informacyjnych wydawanych przez organizatora celem prowadzenia działań informacyjnych                            

i promujących Ośrodek:  

TAK  NIE* 
 Wyrażam zgodę na publiczne imienne wręczenie mojemu dziecku dyplomu oraz nagrody  

(wraz z podaniem szkoły, do której uczęszcza) podczas wręczenia nagród w 2023 r.:  

TAK  NIE* 
 

    …….………………………………….………………..………………………………..…… 
           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                                 

 

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź  

http://www.podidnbusko.pl/


Osoba wyrażająca zgodę, której dane dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać 

zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 
kwietnia 2016r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
informuję iż: 
Administrator 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana* syna/córki* jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,  
reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z administratorem, możliwy jest: 

 korespondencyjnie pod adresem: ul. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój 

 elektronicznie pod adresem e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 

 telefonicznie po numerem telefonu: 41-378-18-56. 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych kierując korespondencję na adres administratora lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: 
iod@powiat.busko.pl 
Cel przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem Pani/Pana* syna/córki* w X Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane 
2022/2023, w celach i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach, Filia  w Busku –Zdroju, osoby, które odwiedzają strony internetowe wymienionych podmiotów, szkoły uczestniczące 
w konkursie, inni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, czytelnicy Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i uczestniczące w realizacji usługi. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy prawo dostępu do swoich danych oraz 
ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Prawo do wniesienia skargi 
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 
niedopuszczeniem do udziału w X  Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane 2022/2023. 
Retencja danych 
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
organizacji i przeprowadzenia X  Konkursu Literackiego Skrzydłem wiatru pisane2022/2023, a po tym czasie przez okres prowadzenia działań 
informująco-promujących lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie będą przechowywane przez obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym 
rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. 
Przekazywanie danych i ich profilowanie 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, przetwarzane będą w sposób 
częściowo zautomatyzowany, nie będzie to jednak powodowało podejmowania jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania. 
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…………………........................................  

             (Miejscowość, data) 

…………………………………………………………………….……… 
                                             (imię, nazwisko opiekuna)                                   

 

 

 

 

ZGODA  

NAUCZYCIELA /OPIEKUNA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO KONKURSU 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgody* na zgłoszenie mnie jako opiekuna uczniów 

przystępujących do X Konkursu Literackiego Skrzydłem wiatru pisane 2022/2023 

organizowanego przez Powiatowy Os rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – 

Zdroju. 

……..................................................................... 
                                                                                                                                                                                (podpis składającego oświadczenie) 

*Nie potrzebne skreślić 
 

 

 

ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZNIÓW 

 

Niniejszym świadomie i dobrowolnie oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę                                             nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, wizerunek, telefon 

kontaktowy oraz adres e-mail  celem udziału jako opiekun ucznia/uczennicy przystępującego/j 

do X Konkursu Literackiego Skrzydłem wiatru pisane 2022/2023 organizowanego przez 

Powiatowy Os rodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku –Zdroju. 

Osoba wyrażająca zgodę, której dane dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać 

zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

……..................................................................... 

                                                                                                                                                                        (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 
kwietnia 2016r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
informuję iż: 
Administrator 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, 
reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z administratorem, możliwy jest: 

 korespondencyjnie pod adresem: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój 

 elektronicznie pod adresem e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 

 telefonicznie po numerem telefonu: 41-378-18-56. 
Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych kierując korespondencję na adres: Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. 
Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój lub poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl 
Cel przetwarzania 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w X Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane2022/2023, w celach 
i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach, Filia  w Busku –Zdroju, osoby, które odwiedzają strony internetowe wymienionych podmiotów, szkoły uczestniczące 
w konkursie, inni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, czytelnicy Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i uczestniczące w realizacji usługi. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Prawo do wniesienia skargi 
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Wymóg podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie 
dopuszczeniem ucznia do udziału w X  Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane2022/2023. 
Retencja danych 
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
organizacji i przeprowadzenia X Konkursu Literackiego Skrzydłem wiatru pisane 2022/2023, a po tym czasie przez okres prowadzenia działań 
informująco-promujących lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie będą przechowywane przez obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym 
rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. 
Przekazywanie danych i ich profilowanie 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, przetwarzane będą w sposób 
częściowo zautomatyzowany, nie będzie to jednak powodowało podejmowania jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania. 
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