
„Krzysztof Penderecki – moja inspiracja” Szkolny  konkurs 
literacko-plastyczny dla uczniów  

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy 

 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

 
§1. 

 
1. Organizator: Biblioteka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy 

 
§2. 

 
2. Cel:  
• Rozwijanie uzdolnień literackich uczniów.  
• Rozbudzanie inwencji twórczej.  
• Uwrażliwianie na słowo, dźwięk, barwę.  
• Kształtowanie ekspresji dziecka.  
• Budzenie zainteresowania osobą i muzyką Krzysztofa Pendereckiego  
• Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi w formie pisemnej oraz plastycznej.  
• Uczczenie drugiej rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora.  
 

Rozdział II  
Zasady uczestnictwa w konkursie  

 
§3. 

3. Adresat konkursu: uczniowie klas I-VI cykl 6-letni i I-IV cykl 4-letni PSM I st. oraz klas I-V PSM II st. 
(prace plastyczne)  oraz klas V – VI cykl 6-letni, III-IV cykl 4-letni PSM I st. oraz klasy I-V PSM II st.  
(prace literackie)  
4. Organizatorzy: Lucyna Oskarbska, Renata Żabicka, Ewa Markiewicz, Rada Rodziców przy Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac, bez konieczności ich 
odsyłania.  
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i elektroniczną na adres szkoły. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
 
1. Warunki konkursu i składanie prac:  
• Prace należy złożyć w terminie do 5 marca 2022 roku  (sobota) w sekretariacie szkoły lub przesłać 
drogą elektroniczną na adres szkoły.  
• Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, klasę do której uczęszcza 
• Prace literackie powinny być pisane komputerowo (czcionka Times New Roman rozmiar 12)  



• Oczekujemy prac zgodnych z tematem, oryginalnych, pokazujących samodzielne, kreatywne i 
refleksyjne podejście ucznia.  
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca MARCA  2022.  
 
Kategoria literacka  

• Uczniowie mają do wyboru jeden z podanych tematów:  

,  

- „Krzysztof Penderecki - wspomnienie z Dębicy”- sugerowana forma opowiadania, kartki z 

pamiętnika (ważne, by uwzględnić, obok wydarzeń fikcyjnych, fakty, miejsca, daty, wydarzenia 

autentyczne);  

- „W labiryncie dźwięków Krzysztofa Pendereckiego .” – forma pracy dowolna;  

- Wiersz inspirowany postacią Krzysztofa Pendereckiego, jego muzyką 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO    

  1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, którzy 

wykonają pracę indywidualnie, inspirowaną życiem lub dowolnym utworem wielkiego 

kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. 

2.  Technika i format pracy – dowolne, przy czym dopuszcza się wzbogacenie rysunków elementami 

wypukłymi (typu naklejki, tkaniny), jak również wycinkami (z gazet, fotografii, wydruków, itd). 

Minimalny wymiar A-3 

3.  Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat , 10-13 lat, 14 < lat. 

4.  Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: 

 • imię i nazwisko, wiek autora pracy; klasę do której uczęszcza 

• temat pracy, 

• tytuł utworu Krzysztofa Pendereckiego, który stał się inspiracją do wykonania pracy;   

 

5. Prace należy złożyć w terminie do 5 MARCA 2022 roku  (sobota) w sekretariacie szkoły lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres szkoły 

6. Ogłoszenie wyników odbędzie się końcem MARCA 2022r. podczas uroczystości drugiej rocznicy 

śmierci kompozytora. 

7.  Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej podczas uroczystości drugiej rocznicy 

śmierci Krzysztofa Pendereckiego 

7.  Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu i czasu 

trwania wystawy pokonkursowej. 

 

 
 

Rozdział III  
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród  

§4. 
 
1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
2. W skład Komisji Konkursowej organizatorzy konkursu, Dyrekcja Szkoły i przedstawiciel Rady 



Rodziców, artysta plastyk pan Dariusz Grabowski  oraz poeta, pisarz nauczyciel literatury pan 
Jarosław Markiewicz.  
3. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna interpretacja, 
pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy oraz wykonanie.  
4. Nie będą oceniane prace przygotowane w innych formatach niż format A-3. 

 
§ 5. 

 
1. W konkursie przyznawane są nagrody I, II, III stopnia.  
2. Nagrody przyznawane są w każdej kategorii wiekowej, osobno dla prac literackich, osobno dla 
prac plastycznych 
3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości obchodów drugiej rocznicy śmierci  Krzysztofa 

Pendereckiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w 

Dębicy, gdzie zostaną zaprezentowane prace laureatów.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody I oraz II i III stopnia.  

5. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrodę I, II lub III stopnia. Jedna osoba nie może otrzymać 

nagrody zarówno w konkursie literackim i plastycznym.  

6. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.  

7. Wszyscy laureaci otrzymają dyplom wystawiony przez Organizatora.  

8. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany formy nagrody.  

 

 
§ 6. 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi końcem marca 2022 r.  
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 4 kwietnia 2022.  
3. Finał konkursu będzie miał miejsce końcem marca 2022  r. w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy..  
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.  
 

 
 

Rozdział IV  
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych  

 
§ 7. 

 
1. Uczestnicy konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają nieodpłatnej, niewyłącznej, 
nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i 
zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną;  
b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy  
wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  
c) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronie  
internetowej szkoły  
d) publiczna prezentacja prac w postaci wystawy.  



2. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy (nie 
dotyczy praw autorskich do zdjęć).  
3. Organizator i partnerzy konkursu nabywają z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie 
majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 
1994 r.), w tym w szczególności w zakresie:  
a) wprowadzenia do pamięci komputera;  
b) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich dostępnych 
technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską  
i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;  
c) wprowadzenia wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu czasie 
przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych 
Organizatora;  
e) prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz 
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – promocyjnych 
Organizatora oraz partnerów konkursu, a także publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy;  
f) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych.  
 

 
§ 8. 

 
 
1. Uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich) 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.).  
2. Uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich) 
podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

 

 
§ 9. 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu niniejszego konkursu jest Zespół 
Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy ul. Kościuszki 8, 39-
200 Dębica.  
2. Uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), 
przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych na potrzeby konkursu, w tym w celu wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznawania, 
wydania i odbioru nagród.  
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w Regulaminie.  
4. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami 

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371) uczestnik konkursu 
(lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich) ma prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.  
5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.  
 



 
Rozdział V  

Postanowienia końcowe  
 

§ 10. 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 
dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na  
stronie internetowej Organizatora konkursu 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia 
przyczyn od niego niezależnych.  
 

 
§ 11. 

 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.  
 

 
§ 12. 

  
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa  
powszechnie obowiązującego.  
 

 
 

§ 13. 
 

 
Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane. 

 

 

§ 14. 

 

 

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

 

 

§.15 

 

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres e-mail:  

biblioteka@zpsmdebica.pl lub sekretariat@zpsmdebica.pl 

 

 

§ 16 

mailto:biblioteka@zpsmdebica.pl


 

 

 

Załącznikami do niniejszego regulaminu są:  

a) nr 1, karta zgłoszenia  

b) nr 2, zgoda pełnoletniego uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

c) nr 3, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  
d) nr 4, klauzula informacyjna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 

 
Karta zgłoszenia  do szkolnego konkursu literacko – plastycznego 
„Krzysztof Penderecki – moja inspiracja” dla uczniów Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy 

 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu  
............................................................................................................................. ...........
......................................................................................  
2. Adres do korespondencji:  
............................................................................................................................. ...........
...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........
...............  
3. Telefon kontaktowy: 
................................................................................................................  
4. E-mail: 
............................................................................................................................. ........  
5. Tytuł i opis pracy konkursowej:  
........................................................................................................................................
...............  
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......  
6. Klasa: ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...........
..............  
 
 
 
 
 

.......................................                         .......................................  
(data i miejscowość)                                                 (podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)  
 
 
 



Załącznik nr 2  
 
 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 
 
................................................................................ 
 

w szkolnym konkursie literacko –poetyckim  „Krzysztof Penderecki – moja 
inspiracja” dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy  zgodnie z ustalonym terminarzem  oraz na przetwarzanie w 
celach związanych z jego organizacją i ogłoszeniem wyników, danych osobowych w 

postaci imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko. 
 
 
 

.............................................                               ................................................  

 
Miejsce i data:                                                                             Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 
 
 

ZGODA PEŁNOLETNIEGO  UCZESTNIKA KONKURSU  
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo  
 
................................................................................ 
 

w szkolnym konkursie literacko –poetyckim  „Krzysztof Penderecki – moja 
inspiracja” dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy  zgodnie z ustalonym terminarzem  oraz na przetwarzanie w 
celach związanych z jego organizacją i ogłoszeniem wyników, danych osobowych w 

postaci imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszczam. 
 
 
 

.............................................                               ................................................  
 
Miejsce i data:                                                                             Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
 

 



Załącznik nr 3  
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem szkolnego konkursu literacko –
poetyckiego  „Krzysztof Penderecki – moja inspiracja” dla uczniów Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.  
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze 
mnie prace wykonałam/em osobiście.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu 
(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 16 września 2011 r. 
o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 230, poz. 1371) 
 
 
 
 

.......................................                                           ........................................... ..  
(data i miejscowość)                                                 (podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
 
Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika  zgodnie z art. 14 
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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 
119/1) (RODO) – informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją szkolnego 
konkursu literacko –poetyckiego  „Krzysztof Penderecki – moja inspiracja” dla uczniów Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy jest Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych w Dębicy ul. Kościuszki 8 39-200 Dębica. 
2. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły), jego opiekuna (imię i nazwisko, 
nauczany przedmiot) zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej konkursu oraz wizerunek uczestnika i 
opiekuna będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem oraz szkolnego konkursu literacko –
poetyckiego  „Krzysztof Penderecki – moja inspiracja” dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, zwanego dalej konkursem a następnie w celach 
archiwizacyjnych. 
4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka zostały pozyskane z formularza zgłoszeniowego do konkursu, który 
został przekazany przez szkołę dokonującą zgłoszenia. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia na stronie 
internetowej jednostki oraz w mediach społecznościowych  w zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz 
informacji na temat szkoły, której uczestnik jest uczniem jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem 
udziału w konkursie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu ma charakter 
dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału dziecka w konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym 
czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej 
cofnięciem. 
7. Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją konkursu lub wycofania przez 
Panią/Pana zgody a następnie przechowywane w celu archiwalnym, przez okres 5 lat. 
8. Odbiorcami danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa 
Pendereckiego w Dębicy 
9. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, 
b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 
RODO; 
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO; 
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 
 


