
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 

ogłasza KONKURS JUBILEUSZOWY 

pod hasłem: „Szkoła moich wspomnień – szkoła moich marzeń” 

Patronat honorowy – CK „Karolinka”, GWAREK, ŻYCIE BYTOMSKIE 

Cele konkursu: 

 rozszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju i przemian szkolnictwa w okresie 70-lecia 
istnienia radzionkowskiego liceum; 

 kształtowanie właściwych postaw i wzorców kulturowych; 

 rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa; 

 kształtowanie wrażliwości na piękno języka mówionego i poetyckiego; 

 budzenie wrażliwości, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej; 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Organizatorem Konkursu Jubileuszowego jest Liceum Ogólnokształcące 
w Radzionkowie. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń i absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzionkowie oraz każdy uczeń klasy ósmej szkoły 
podstawowej. 

Zasady konkursu: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, własną pracę literacką. 

2. Forma pracy jest w dowolna (np. opowiadanie, wiersz, esej, dramat), jednak 
określa się zasady takie jak: w przypadku wiersza minimum 14 wersów, przy innej 
formie wypowiedzi od 2 do 4 stron formatu A4 znormalizowaną czcionką (rozmiar 
12). 

3. Termin i miejsce składania prac: 13 kwietnia 2022 r., sekretariat Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzionkowie lub na adres 
jubileusz@liceum.radzionkow.pl w jednym pliku tekstowym w formacie 
elektronicznym (doc, rtf, txt, odt, pdf). 

4. Praca konkursowa - z dopiskiem „KONKURS JUBILEUSZOWY Szkoła moich 
wspomnień – szkoła moich marzeń” - powinna być opatrzona imieniem, 
nazwiskiem (w przypadku ucznia również oznaczeniem klasy i szkoły autora), 
adresem e-mail lub numerem telefonu i zawierać zgodę (w przypadku ucznia - 
jego rodziców) na przetwarzanie uaktualnianie i przechowywanie danych 
osobowych uczestnika pracy oraz utrwalonego wizerunku uczestnika dla potrzeb 
prawidłowej realizacji konkursu oraz w celach marketingowych przez 
Organizatorów w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnik konkursu lub w przypadku osób 
niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, że posiada autorskie 
prawa majątkowe do pracy i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym 
do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, prawo do wykorzystania dzieła 
do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, a także do celów 



edukacyjnych lub szkoleniowych. Autorskie prawa majątkowe zostają przez 
uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatorów bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

5. Jury dokona selekcji prac i wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii (absolwent, 
uczeń liceum, uczeń szkoły podstawowej). 

6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, 
w lokalnej prasie bądź w publikacji jubileuszowej. 

7. Laureaci - uczniowie zostaną nagrodzeni  podczas dnia otwartego szkoły,              
tj. 26 kwietnia br., natomiast laureaci – absolwenci – podczas uroczystości 
jubileuszowych. 

8. Prac nagrodzonych szkoła nie zwraca. 

9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik konkursu 
oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw 
majątkowych i autorskich). 

10. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników będą 
Organizatorzy. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 
niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

12. Fundatorem nagród jest Organizator. 

13. W holu Liceum Ogólnokształcącego czynna będzie pokonkursowa wystawa 
wyróżnionych prac. 

 

 

 


