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REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MICKIEWICZOWSKIEGO 

POD HONOROWYM PATRONATEM 

PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA 

 

 
Zasady ogólne 

§1 

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu. 

 

 

§2 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w województwie śląskim. 

2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie: literacką i plastyczną. 

3. Termin i miejsce nadsyłania prac: 28 lutego 2023r. (liczy się data stempla pocztowego); 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza, ul. Matejki 15, 41-902 Bytom, 

z dopiskiem: Konkurs Mickiewiczowski. 

4. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 24 marca 2023r., Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Adama Mickiewicza w Bytomiu. 

 

 

Cel konkursu 

§3 

 

1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży życia i twórczości Adama Mickiewicza. 

2. Rozbudzenie aktywności twórczej i doskonalenie umiejętności literackich. 

3. Rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego. 

4. Uwrażliwianie na piękno słowa i obrazu. 

5. Odkrywanie indywidualnych zainteresowań i talentów uczniów oraz ich twórcze 

wykorzystywanie. 

6. Poznanie alternatywnych sposobów uczenia się. 

 

 

Przebieg konkursu 

§4 

 

1. Konkurs plastyczny – „Ubierz Adama”. 

 

Kategoria klas I – IV: 

 

• W załączniku nr 1 znajduję się portret Adama Mickiewicza, który należy wydrukować 

w formacie A4 lub A3. 
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• Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne ozdobienie portretu. 

• Technika pracy: dowolna. 

• Limit prac na szkołę: 5 portretów Adama Mickiewicza. 

• Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę znajdującą się w załączniku nr 5. 

• Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku i pracy uczestnika – załącznik 

nr 6. 

 

Kategoria klas V – VIII: 

 

• W załączniku nr 2 znajduje się szkic sylwetki Adama Mickiewicza, który należy 

wydrukować w formacie A4 lub A3. 

• Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne ozdobienie sylwetki i jej otoczenia. 

• Technika pracy: dowolna. 

• Limit prac na szkołę: 5 wizerunków Adama Mickiewicza. 

• Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę znajdującą się w załączniku nr 5. 

• Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku i pracę uczestnika – załącznik 

nr 6. 

 

§5 

 

1. Konkurs literacki – „Bądź poetą”. 

 

Kategoria klas I – IV: 

 

• Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie rymowanki zawierającej co najmniej pięć 

cytatów z utworów Adama Mickiewicza. Cytaty znajdują się w załączniku nr 3. 

• Zastosowane cytaty powinny być wyróżnione w tekście przez pogrubienie.  

• Tematyka prac: dowolna. 

• Założenia techniczne: czcionka Times New Roman 12, tytuł pogrubiony, marginesy 2,5, 

odstępy między wierszami 1,5.  

• Pracę należy wydrukować, a na jej odwrocie przykleić metryczkę znajdującą się 

w załączniku nr 5. 

• Limit prac na szkołę: 5 rymowanek. 

• Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku i pracy uczestnika – załącznik 

nr 6. 

 

Kategoria klas V – VIII: 

 

• Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie utworu poetyckiego zawierającego 

co najmniej 10 cytatów z utworów Adama Mickiewicza. Cytaty znajdują się w załączniku 

nr 4. 

• Zastosowane cytaty powinny być wyróżnione w tekście przez pogrubienie. 

• Tematyka prac: dowolna. 

• Założenia techniczne: czcionka Times New Roman 12, tytuł pogrubiony, marginesy 2,5, 

odstęp między wierszami 1,5. 
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• Minimalna ilość znaków: 75, maksymalna ilość znaków: 250. 

• Pracę należy wydrukować, a na jej odwrocie przykleić metryczkę znajdującą się 

w załączniku nr 5. 

• Limit prac na szkołę: 5 wierszy. 

• Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację wizerunku i pracy uczestnika – załącznik 

nr 6. 

 

Ocenianie prac 

§6 

 

1. Kryteria oceniania prac plastycznych: 

- spełnienie wymogów formalnych,  

- pomysłowość,  

- oryginalność ujęcia tematu,  

- estetyka wykonania. 

 

2. Kryteria oceniania prac literackich:  

- spełnienie wymogów formalnych,  

- wartość merytoryczna,  

- walory językowe,  

- poprawność gramatyczna,  

- oryginalność i innowacyjność. 

 

3. Jeden uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową w danej kategorii. 

4. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez 

Organizatorów. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

Nagrody 

§7 

 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. 

2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§8 

 

1. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną przekazane do szkół laureatów poprzez 

kontakt z sekretariatami szkół. 

2. Relacja z rozstrzygnięcia i wystawy prac będzie udostępniona na szkolnym profilu 

facebook.  

3. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie 

pokonkursowej. 
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6. W przypadku wątpliwości dotyczących formuły konkursu prosimy o kontakt 

z organizatorkami: 

- Konkurs plastyczny – pani Magdalena Grzesiak – tel. 609 971 671; 

- Konkurs literacki – pani Aleksandra Wielgosz – tel. 725 484 015. 

 

 
                   Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 

        Katarzyna Heflich 
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Załącznik 1. 
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Załącznik 2. 
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Załącznik 3. 

 

„Wzrok nie sięga” „Witał się z gąską” 

„Myśl wielka” „Na lisie nogi” 

„Dźwięk polskiej mowy” „Ludzie i węże” 

„To twój dawny znajomy” „Drzewa szumią” 

„Nieśmiertelne liście” „Słówko miodowe” 

„Nieznany i dziki” „Zapomniał starzec siwobrody” 

„Miej serce” „Takiej nie piłem” 

„Miłości nie zna” „Przyszedł wody szukać” 

„A imię jego będzie” „Lis mu na kark” 

„Teraz go unikasz” „Było z tobą krucho” 

„On słyszał” „Księżyc jak okno” 

„Nie mogą dłużej czekać” „Miasto już spało” 

„Strzelcy stali” „Spadając w fosę” 

„Dziś uszy zamykasz” „Po pniu skakać jak dzięciołek” 

„Nie może być w niebie” „Prawdziwej przyjaźni na świecie” 

„Przysłowie niedźwiedzie” „Gdzie ty, tam ja” 

„Tej sztuki nie umie” „Tam przed cudownym klękają obrazem” 

„Co twoje, to moje” „Wozy jadą drogą” 

„Krakań gawronich” „Tańce, hulanka, swawola” 

„Już z żołnierza masz zająca” „Konia czyści” 

„Przysiąż jej miłość, szacunek” „Stępa, galopuje” 

„Róg bawoli” „Przeraźliwie wyje” 

„Psów granie” „Kapelusz z głowy” 

„Twardszy jak grzmot” „Krzyk strzelców” 

„Echo grało” „Niedźwiedź wyskoczył” 
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Załącznik 4. 

 

„Kto miłości nie zna” 

„Widnokrąg pęka” 

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” 

„Posępność zmarszczonego czoła” 

„Przez szparę w stodołę się wkradło” 

„Odezwały się chórem” 

„Ogniem i gromem, zrani lub zabije” 

„Drzewa szumią około domu” 

„Snu potrzebują troskliwe powieki” 

„Ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie” 

„Długo ja żyłem” 

„Zemsta, zemsta, zemsta na wroga” 

„Że sąsiad, sąsiada” 

„Wracam do samotności” 

„Szemrze ulewa” 

„Czy to jest przyjaźń?” 

„Zawsze przy mnie, lecz nie ze mną.” 

„Bo serce nie jest sługa” 

„Każdy ma żelazną żmiję” 

„Państwa czy skarby” 

„Znowu wzmaga się burza” 

„Noc ma spokojną” 

„Ten sam Bóg stworzył miłość, który stworzył wdzięki” 

„Niosąc stolicę do własnego kraju” 

„Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza” 

„Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz” 

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie” 

„Polak, chociaż stąd między narodami słynny” 

” Kto nie dozna goryczy ni razu” 

„Czym jest me życie?” 

„Kaczki i indyki” 

„Deszcz wciąż pluszczy” 

„Kocham i cierpię katusze” 

„Znowu deszcz ciszej szumi” 

„Źle mnie w złych ludzi tłumie” 

„Wodą chluśnie” 

„Wzdął policzki jak banie” 

„Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz” 

„Płaczę, a oni szydzą” 

„Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna!” 

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy” 

„Od wieku wieków są ludzie i węże” 

„Czucie i wiara silniej mówią do mnie” 

„Złamiesz choć jeden warunek” 
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„Miałeś pojechać do Rzymu” 

„Udając głosy zwierząt” 

„Stał jakby natchniony” 

„Kielich zaświstał” 

„Miej serce i patrzaj w serce!” 

„Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim” 

„I dojdę po promieniach uczucia - do Ciebie!” 

” Na świecie znowu, ale nie dla świata” 

„Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz” 

„A imię jego będzie czterdzieści i cztery” 

„Jedźmy, nikt nie woła” 

„Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie” 

„Jestem człowiek” 

„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem” 

„Czas jest to wiatr” 

„Sam własnych kaprysów się boję” 

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” 

„Dotąd jak czmycha, tak czmycha” 

„A to jest woda święcona” 

„I szła muzyka” 

„Godne dziedzictwo – popioły i dymy” 
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Załącznik 5. 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Imię i nazwisko opiekuna:  

Adres e-mail opiekuna:  

Klasa:  

Pełna nazwa szkoły:  

Adres szkoły:  

Adres e-mail szkoły:  

Numer telefonu szkoły – sekretariat:  
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Załącznik 6. 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ DZICKA W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ……..…..………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w Wojewódzkim Konkursie Mickiewiczowskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

Bytomia. 

…………………………………………….. 

 /data i czytelny podpis 

 rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki* 

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

 

w zakresie: 

❑ imię, nazwisko, wiek, szkoła, klasa, osiągnięcia    TAK   NIE 

❑ wizerunek         TAK   NIE 

 

umieszczanie ich: 

❑ na terenie szkoły        TAK   NIE 

❑ materiałach informacyjnych      TAK   NIE 

❑ na stronie internetowej szkoły      TAK   NIE 

❑ na stronie internetowej miasta Bytom     TAK   NIE 

❑ w lokalnej prasie        TAK   NIE 

 

publikowanie ich w mediach społecznościowych szkoły tj: 

❑ Facebook         TAK   NIE 

❑ YouTube         TAK   NIE 

 

w celach promocyjnych, edukacyjnych, kronikarskich, archiwizacyjnych szkoły oraz w celu 

promowania osiągnięć uczniów. 

Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać 

poprzez złożenie oświadczenia.  

 
…………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić /data i czytelny podpis 

 rodzica/opiekuna prawnego/ 
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Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 z siedzibą w Bytomiu, przy 

ul. Matejki 15; tel. 322813002; e-mail: sekretariat@sp9.bytom.pl 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,   

e-mail iod_edu@um.bytom.pl 

 

11..  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie 

i celu określonym w treści udzielonej zgody  

22..  Odbiorcami danych osobowych są: 

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące system informatyczny, 

b) Urząd Miejski w Bytomiu, 

c) portal Facebook jest  właściciel Facebook, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA na 

niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod 

adresem https://www.facebook.com/about/privacy, 

d) portalu YouTube  jest właściciel Google LLC, Mountain View (California), USA na 

niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Google LLC dostępnych pod 

adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/, 

e) Ponadto odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane 

treści; 

33..  Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:  

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,  

b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do 

czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

c) niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy 

przechowywania danych może stosować administrator portalu (Facebook, Instagram),  

44..  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do 

żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(UE 2016/679); 

55..  W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

66..  Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych w ramach działalności serwisu: 

a) Facebook.  Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy ;  

b) YouTube portal YouTube może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem 

https://www.youtube.com/intl/pl/about/,; 

77..  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych  

w ramach serwisu:  

a) Facebook.  Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy ;  

b) YouTube portal YouTube może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem 

https://www.youtube.com/intl/pl/about/,; 

88..  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.     

mailto:iod_edu@um.bytom.pl
https://www.facebook.com/about/privacy
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