
 

Wójt Gminy Rzgów i Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 

zapraszają 

uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z Gminy Rzgów  

do udziału w świątecznym konkursie literackim. 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne :   
• Organizatorami konkursu literackiego są: Wójt Gminy Rzgów i Gminna Biblioteka Publiczna 

w Rzgowie.  
• zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu                        

oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. 

  
2. Cele konkursu :  
• wskazanie najważniejszych wartości w życiu człowieka; 

• kultywowanie tradycji Świąt Bożego narodzenia wśród uczniów; 

• nawiązanie do symboliki Świąt Bożego Narodzenia;  
• formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności; 

• doskonalenie umiejętności gramatycznych, ortograficznych oraz stylistycznych                        

w utworach literackich 

  
3. Tematy prac : 

 

 dla klas IV-VI opowiadanie 

Święta Bożego Narodzenia to czas, który wyzwala w ludziach chęć czynienia dobra.  

Napisz o tym opowiadanie twórcze.     

Uwagi : Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi, ale wykaż się kreatywnością i lekkością pióra.              

Nie zapomnij o ukazaniu bożonarodzeniowej nastrojowości. Twoja praca musi liczyć co najmniej 200 

wyrazów.  
 

 dla klas VII-VIII opowiadanie lub rozprawka ( do wyboru) 

Napisz opowiadanie twórcze, w którym pokażesz, że Święta Bożego Narodzenia potrafią 

swą magiczną mocą dokonać metamorfozy nawet w człowieku o kamiennym sercu. 

LUB 

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji                    

i ocalania pamięci zbiorowej.” Skomentuj słowa Jerzego Waldorffa w rozprawce,                   

w której udowodnisz, że warto pielęgnować dawne obyczaje i tradycje. 

 

Uwagi : Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi,  trzymaj się ściśle tematu. W wypracowaniu 

odwołaj się do lektury obowiązkowej i innej wybranej przez Ciebie książki. Twoja praca musi liczyć 

co najmniej 200 wyrazów. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz lektury.  

 

 

 



4. Założenia organizacyjne:  
• każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę;  
• prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;  
• założenia techniczne tekstu: praca musi liczyć co najmniej 200 wyrazów, format A4, czcionka 

Times New Roman, wielkość czcionki: 12.  

  
5. Kryteria oceniania prac:  

• spełnienie wymogów formalnych;  
• spójność pracy z tematem konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo;  
• walory językowe;  
• poprawność gramatyczna. 

  
6. Miejsce i termin składania prac konkursowych:  
• prace należy składać do dnia 05.12.2022r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie lub Filii w Sławsku; 

• prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
 

7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 11 grudnia 2022 r. 

w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku podczas uroczystości                 

„Wigilia u Zofii Urbanowskiej”.  
 

 

Ponadto informujemy, że: 

  
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gminna Biblioteka Publiczna                             

w Rzgowie z siedzibą przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów.  
2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie jest osoba dostępna pod adresem 

iod.rzgow@gmail.com.  
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane 

zwycięzców w celu przekazania im nagrody.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w konkursie.  
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko,  
b) adres korespondencyjny, e-mail i nr. Tel. szkoły,  

c) wiek i klasa  
6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody            

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się                      

z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail bibliotekarzgow@interia.pl.  
7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących 

praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

bibliotekarzgow@interia.pl.  
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania                         

o wynikach konkursu.  
9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane. 
 
 

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE



 


