
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
“Możemy porozmawiać… o ciekawym spotkaniu”

dla uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych województwa pomorskiego

W związku z ogłoszeniem roku 2022  Rokiem Marii Grzegorzewskiej, Ignacego
Łukasiewicza i Wandy Rutkiewicz - V LO im. S. Żeromskiego w Gdańsku zaprasza
w roku szkolnym 2022/23 do Konkursu “Możemy porozmawiać… o ciekawym
spotkaniu”

§1
ORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu  „Możemy porozmawiać…
o ciekawym spotkaniu” jest V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Gdańsku (80-322), ul. Polanki 130.

2. Partnerem Wojewódzkiego Konkursu „Możemy porozmawiać… o ciekawym
spotkaniu” jest Szkoła Podstawowa nr 69 im. Generała Stanisława
Sosabowskiego, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk

3. Patronat honorowy Wojewódzkiego Konkursu „Możemy porozmawiać...
o ciekawym spotkaniu” objęło:

● Miasto Gdańsk

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Konkurs został zgłoszony jako zawody artystyczne do Pomorskiego
Kuratorium Oświaty w celu poddania go procedurze weryfikacji, aby
w przypadku zakończenia jej pozytywnym wynikiem, mógł być uwzględniony
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści
Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu od chwili jego ogłoszenia dostępny będzie na stronie:
www.vlo.gda.pl



§3

CELE KONKURSU

1. Edukacyjne:

a. zachęcanie Uczestników do samodzielnego rozwijania pasji badawczej;
b.  poznanie przez uczestników konkursu cech opowiadania oraz dialogu;
c. kształtowanie potrzeby odkrywania wartości istniejących w literaturze i
kulturze;
d. kształtowanie kultury żywego słowa;
e. rozszerzanie horyzontu interpretacyjnego poprzez wzbogacenie pracy
tekstowej o autorską pracę fotograficzną lub audiowizualną;
f. odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

2. Wychowawcze

a. charakteryzowanie i kształtowanie postaw badawczych;
b. pobudzenie wyobraźni i poszerzenie postrzegania i oceny estetycznej
c. rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów;
d. zachęcenie do przemyśleń na temat postępu w wybranych dziedzinach
nauki, pedagogiki;
e. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów
pracy zespołowej;
f. kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi.

3. Wyłonienie uczestników - autorów najlepszych prac konkursowych, swobodnie
biorących udział w tematycznej rozmowie z komisją konkursową.

§4

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych
(działających na prawach szkół publicznych) szkół podstawowych i ich
zespołów z terenu województwa pomorskiego.

2. Począwszy od pierwszego etapu, Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub
zespół projektowy utworzony z 2 uczniów, pod kierownictwem opiekuna
(nauczyciela). Zespół ten musi się składać z uczniów jednej szkoły (klasy
VII-VIII).



§5

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych)
w województwie pomorskim.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. W Konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 3 zespoły projektowe z każdej

szkoły.
4. Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego zespołu projektowego.
5. Każdy Zespół projektowy może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:

a. oświadczeniem Uczestników Konkursu, że przygotowali samodzielnie pracę
konkursową (zarówno część literacką jak i artystyczną) i jej zgłoszenie do
Konkursu nie narusza praw osób trzecich;

b. oświadczeniem Uczestników Konkursu, iż posiadają prawa autorskie
osobiste i majątkowe do pracy konkursowej;

c. zgodą Uczestników na prezentację pracy konkursowej podczas realizacji
Konkursu przez Organizatora;

d. zgodą na umieszczenie zwycięskiej pracy konkursowej wraz z informacją
o zespole projektowym i opiekunie zespołu na stronie internetowej
Organizatora oraz wykorzystaniem pracy przez Organizatora do celów
promocyjnych konkursu;

e. zgodą Rodziców/Opiekunów Prawnych każdego z Uczestników Konkursu
na publikację ich wizerunku w mediach (np. reportaże z realizacji projektu).

§6

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez szkołę biorącą udział
w konkursie Formularza zgłoszenia szkoły (Załącznik nr 1) oraz przesłanie
zdjęcia/skanu wypełnionego formularza do głównego organizatora konkursu w
terminie do 15 grudnia 2022 r. na adres mailowy organizatora konkursu
konkursmozemyporozmawiac@gmail.com Każdorazowo, najpóźniej 3 dni robocze
po otrzymaniu zgłoszenia organizator prześle potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa
na adres zwrotny podany w zgłoszeniu, w przypadku nieotrzymania potwierdzenia
przez szkołę zgłaszającą udział, organizator prosi o kontakt telefoniczny pod
numerem 58 552 11 91 wewn. 35)
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§7

TERMINY i ETAPY  KONKURSU

1. Konkurs przebiega w III etapach

I etap (szkolny) - eliminacje w szkołach macierzystych uczestników
polegające na napisaniu przez uczestników/zespoły prac pisemnych i
poddaniu ich ocenie komisji oceniającej ze szkoły macierzystej -  do 15
grudnia 2022 r. (czwartek)

- konkurs przeprowadzany jest przez opiekunów konkursu w szkołach
uczestników, prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona
przez dyrektora szkoły podstawowej;
- w terminie nie późniejszym niż do 15 grudnia 2022 r. komisja
wyznaczona przez dyrektora uczestniczącej w konkursie szkoły
sprawdza napisane przez uczestników/zespoły prace pisemne,
wyłaniając nie więcej niż 3 najlepsze, które wezmą udział w etapie
powiatowym;
- szkolny opiekun konkursu lub dyrektor szkoły podstawowej zgłasza
uczestników/zespoły zakwalifikowane do etapu powiatowego poprzez
przesłanie na adres: konkursmozemyporozmawiac@gmail.com Karty
zgłoszenia szkoły (Załącznik nr 1), Zgody na udział (Załącznik nr
2) oraz przesyłając prace opatrzone sygnaturami kodowymi opisanymi
w §9 Kodowanie prac

II etap (powiatowy) - polega na uzupełnieniu prac pisemnych przez
najlepszych uczestników/zespoły etapu szkolnego o jedną z trzech poniższych
kategorii:

a. kategoria audiobook (nagranie audio fragmentu lub całości
pracy trwające od minimalnie 1 minuty do maksymalnie 3
minut)

b. kategoria ilustracja (dokładnie 3 ilustracje dowolną techniką
graficzną 2d)

c. kategoria fotografia (dokładnie 3 autorskie zdjęcia w
formacie od A6 do A4)

- ilustracje oraz zdjęcia należy wydrukować i dostarczyć do siedziby
organizatora osobiście lub przesłać je pocztą tradycyjną (listem
poleconym) na adres: V LO w Gdańsku, ul. Polanki 130, Gdańsk
80-322, z dopiskiem “Możemy porozmawiać…” nie później niż do 1
lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego, organizator nie
przyjmuje ilustracji ani zdjęć przesłanych drogą elektroniczną)

- w przypadku wybrania przez uczestnika kategorii audio, nagranie
należy nadesłać drogą elektroniczną na adres:
konkursmozemyporozmawiac@gmail.com
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- z otrzymanych prac jury powołane przez organizatora wybiera nie
więcej niż 30 najlepszych spośród wszystkich kategorii łącznie i
kwalifikuje je do etapu wojewódzkiego

- powiadomienie uczestników o wynikach nastąpi na stronie organizatora
w terminie nie późniejszym niż do 15 lutego 2023 r.

III etap (wojewódzki) - polegający na rozmowie uczestnika/zespołu z jury
konkursowym powołanym przez organizatora

● w terminie do 15 lutego 2023 r. komisja konkursowa
organizatora publikuje wyniki na stronie organizatora, posługując
się sygnaturami kodowymi i zaprasza uczestników/zespoły na
rozmowę finałową online

● link do spotkania wraz z datą i godziną rozmowy zostanie
przesłany opiekunom uczestników na adres mailowy podany w
zgłoszeniu konkursowym, nie później niż na 2 tygodnie przed
zaplanowanym terminem rozmowy

● rozmowa ma na celu wyłonienie spośród finalistów powiatowych
maksymalnie 9 zwycięskich Uczestników/Zespołów i przyznania
im tytułu Laureata

Uroczysta gala finałowa połączona z wernisażem prac uczestników

● odbędzie się 15 marca 2023 r. w auli siedziby organizatora (z
zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu z przyczyn
wynikających z organizacji pracy placówek oświatowych)

● o terminie gali organizator powiadomi uczestników za pomocą
listy mailingowej wysłanej do szkół podstawowych oraz
publikując informacje na stronie konkursu

● podczas gali organizator ogłosi zwycięzców konkursu (łącznie
nie więcej 9 Uczestników/Zespołów z tytułem laureata) i
wręczy wyróżnionym uczestnikom dyplomy i nagrody

§8

ZADANIE KONKURSOWE

I etap (szkolny):
● uczestnicy/zespoły (1-2 osoby) poddają ocenie szkolnego opiekuna

pracę pisemną będącą autorskim zapisem fikcyjnej rozmowy między
trójką bohaterów - Marią Grzegorzewską, Ignacym Łukasiewiczem
oraz Wandą Rutkiewicz



● praca pisemna musi liczyć nie mniej niż 2 strony oraz nie więcej niż 6
stron formatu A4 (czcionka 12, interlinia 1,5) - prace wykraczające poza
narzucone limity będą odrzucane;

● dokładne wytyczne do napisania pracy zawiera Załącznik nr 5 do
Regulaminu stanowiący jednocześnie polecenie konkursowe;

● opiekun etapu szkolnego wybiera maksymalnie 3 najlepsze prace
i zgłasza do etapu powiatowego konkursu, wypełniając i przesyłając na
adres organizatora kartę zgłoszeń szkoły, zgody na udział oraz prace
opatrzone sygnaturami kodowymi;

● ostateczny termin nadsyłania organizatorom kart zgłoszenia szkoły oraz
prac wyłonionych podczas etapu szkolnych, wraz z formularzami zgód i
sygnaturami kodującymi upływa 15 grudnia  2022 r.;

● zgłoszenia, zgody i prace pisemne wyłonione podczas etapu szkolnego
należy przesłać organizatorowi drogą elektroniczną na adres:
konkursmozemyporozmawiac@gmail.com

II etap (powiatowy)
● nie później niż do 1 lutego 2023 r. szkoły biorące udział w konkursie

dostarczają organizatorom uzupełnienie pracy o jedną z trzech kategorii
konkursu uzupełnienie pracy o:

a.  kategorię audiobook - uczestnicy etapu powiatowego nagrywają
treść swojej pracy** (całej lub wybranego fragmentu), aby przyjęła formę
audiobooka - nazwa pliku powinna być tożsama z tytułem opowiadania
konkursowego. Długość nagrania nie może być krótsza niż 1 min i nie
dłuższa niż 3 min. W roli lektora w nagraniu musi wziąć udział uczestnik
lub jeden z uczestników zespołu konkursowego, udział dodatkowych osób
spoza zespołu konkursowego jest dozwolony pod warunkiem dołączenia
Zgody na udział w nagraniu audio (Załącznik 3)

*(nagranie audio należy przesłać w formacie mp3 na adres poczty elektronicznej
organizatora)
**w treści opowiadania, które zyskało akceptację jury konkursowego nie wolno
dokonywać zmian redakcyjnych

b. kategorię ilustracja - uczestnicy etapu powiatowego tworzą
dokładnie 3 autorskie nigdzie wcześniej niepublikowane ilustracje
wykonane dowolną techniką 2d (ilustracje powinny zostać podpisane
sygnaturą kodującą i zatytułowane w sposób tożsamy z tytułem
opowiadania).

*ilustracje należy przygotować w formacie A6, A5 lub A4, w pionie lub poziomie i
dostarczyć osobiście pod adres V LO w Gdańsku ul. Polanki 130 lub wysłać listem
poleconym pocztą tradycyjną z dopiskiem “Możemy porozmawiać…”

c. kategorię fotografia - uczestnicy etapu powiatowego dołączają do
swojego opowiadania dokładnie 3 stylizowane autorskie zdjęcia, wcześniej
nigdzie niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów, nawiązujące
do treści pracy (fotografie muszą zostać wykonane przez uczestników
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konkursu, na zdjęciach mogą znaleźć się dowolne osoby pod warunkiem,
muszą dołączyć Zgody na przetwarzanie wizerunku (Załącznik 4)

*zdjęcia należy wydrukować w formacie A6, A5 lub A4, opatrzyć sygnaturą kodującą oraz
tytułem tożsamym z tytułem pracy i dostarczyć osobiście do siedziby organizatora lub
nadesłać organizatorowi listem poleconym pocztą tradycyjną z dopiskiem “Możemy
porozmawiać…”

III etap (wojewódzki)
● jury organizatora w terminie do 15 lutego 2023 r. wyłania spośród

uczestników wszystkich kategorii konkursu nie więcej niż 30
najlepszych uczestników/zespołów, powiadamia szkoły biorące udział w
konkursie o wynikach i zaprasza Uczestników na rozmowę finałową
online celem wyłonienia Laureatów konkursu

Uroczysta gala finałowa połączona z wernisażem prac uczestników

● 15 marca 2023 r. podczas uroczystej gali finałowej dla wszystkich
Uczestników konkursu, komisja konkursowa organizatora ogłasza
zwycięzców konkursu (9 Uczestników/Zespołów z tytułem laureata).
Na gali nastąpi ogłoszenie wyników konkursu “Możemy porozmawiać…
o ciekawym spotkaniu” oraz uroczyste podsumowanie prac*

*W przypadku konieczności zorganizowania gali finałowej w warunkach reżimu
sanitarnego, organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do siedziby
organizatora jedynie finalistów etapu powiatowego, lub przeprowadzenie gali online,
lub odwołania uroczystości i ogłoszenie wyników konkursu na stronie organizatora.

§9

KODOWANIE PRAC

1. Prace konkursowe, które pozytywnie przeszły ocenę komisji w szkole
podstawowej i zakwalifikowały się do etapu powiatowego mają obowiązek
zostać zakodowane przez uczestników/zespoły zanim zostaną przesłane
organizatorowi.

2. Kodowanie prac polega na pozbawieniu ich danych osobowych oraz
informacji o szkole podstawowej i zastąpieniu ich oryginalną
sygnaturą/nickiem stworzonym przez uczestnika/zespół. Sygnatura może
składać się z dowolnej kombinacji liter, cyfr oraz znaków specjalnych, nie
przekraczających 30 znaków wliczając spacje (słownie trzydziestu)

3. Sygnaturę kodującą uczestnika/zespołu powinna zawierać zarówno praca
pisemna, jak i każdy z załączników audiowizualnych, a także Załącznik nr 2
(Formularz zgody na udział uczestnika w konkursie)



4. Sygnatury kodujące uczestników/zespołów będą używane przez organizatora
do publikacji wyników poszczególnych etapów prac.

§ 10
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Za kryteria oceny prac I etapu szkolnego odpowiadają szkolni opiekunowie
konkursu.

2. Jury II etapu powiatowego podczas sprawdzania prac konkursowych
powinno brać pod uwagę następujące kryteria (w każdym przyznając od 0 do
3 punktów):

● harmonię między fikcją literacką a elementami życiorysu bohaterów
(0-3 p.)

● ekspresję opisów oraz oryginalność i wyrazistość dialogów (0-3 p.)
● poprawność językową i kompozycyjną pracy pisemnej (0-3 p.)
● kulturę słowa. (0-3 p.)

5. Jury II etapu powiatowego składające się z przedstawicieli organizatora będzie
brało pod uwagę (przyznając w każdej podkategorii od 0 do 3 punktów):

a) w kategorii audiobook: 
● warsztat czytającego/czytających (dykcja, opanowanie tekstu)

(0-3 p.)
● niebanalność artystyczną (0-3 p.)
● poprawność kompozycyjną nagrania (0-3p)

b) w kategorii opowiadanie ilustrowane:
● kompozycję (0-3 p.)
● estetykę wykonania ilustracji (0-3 p.)
● sposób powiązania z treścią opowiadania (0-3 p.)

c) w kategorii opowiadanie z autorską fotografią:
● jakość zdjęcia (0-3 p.)
● sposób kadrowania i kompozycję kadru (0-3 p.)
● stopień powiązania zdjęcia z treścią opowiadania. (0-3 p.)

6. Jury III etapu wojewódzkiego składające się z przedstawicieli organizatora
będzie brało pod uwagę (przyznając w każdej podkategorii od 0 do 5
punktów):

● umiejętność swobodnej rozmowy na temat kulisów powstawania pracy
(0-5 p.)

● poziom i zakres wiedzy dotyczącej bohaterów konkursu “Możemy
porozmawiać… o ciekawym spotkaniu” (0-5 p.)

● opanowanie przez Uczestników stylu komunikacji stosownego do
sytuacji obrony pracy konkursowej (0-5 p.)

● stopień opanowania umiejętności udzielania wyczerpujących
odpowiedzi oraz nawiązywania ciekawej konwersacji z aktywnymi
uczestnikami rozmowy finałowej (0-5 p.)



7. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje jury na podstawie lektury prac
pisemnych, oceny estetycznej przesłanych prac konkursowych oraz w oparciu
o obronę pracy konkursowej dokonaną przez Uczestnika/Zespół w trakcie
rozmowy finałowej. Decyzja jury może być częściowo subiektywna, jednak jest
ostateczna i nie podlega negocjacjom. Jury zastrzega sobie możliwość
nieprzyznania zwycięskiego tytułu na danym etapie i w danej kategorii, jeśli
uzna, że uczestnicy w niewystarczającym stopniu spełnili wymogi regulaminu,
lub przyznania nagród ex aequo, jeśli uczestnicy/zespołu uzyskają jednakową
liczbę punktów.

§11
NAGRODY KONKURSOWE

Jury konkursowe w trakcie gali finałowej przyzna zwycięzcom konkursu “Możemy
porozmawiać… o ciekawym spotkaniu” nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

§12
USTALENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszający wyrażają zgodę na rejestrację uroczystości wręczenia nagród
i publikację jej na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminarzu
konkursu.

3. Nie przewiduje się możliwości odwołania się od ocen Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej. Rozstrzygnięcia, które zapadły na ostatnim etapie są zatem
ostateczne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania konkursowych prac
projektowych uczniów do celów promocyjnych kolejnych edycji konkursu.

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu we
wszystkich punktach.

6. Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie są rozstrzygane przez
Organizatora.

§13
ADRES ORGANIZATORÓW

1. Zapytanie, zgłoszenia, prace konkursowe do etapu powiatowego oraz
wojewódzkiego należy przesyłać na adres organizatorów:
konkursmozemyporozmawiac@gmail.com
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2. Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00-16:00 pod numerem (58) 552 11 91
wew. 35

3. Adres stacjonarny organizatora konkursu:

V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

ul. Polanki 130 

80-322 Gdańsk

Warunkiem przystąpienia do konkursu “Możemy porozmawiać… ciekawym
spotkaniu” jest czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i przesłanie jej
mailem z nazwą szkoły oraz dopiskiem „...możemy porozmawiać” w tytule, w
terminie do 15.12.2022 r.



Warunkiem przystąpienia do konkursu “Możemy porozmawiać... o ciekawym
spotkaniu” jest czytelne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i przesłanie jej
mailem, faksem lub tradycyjną pocztą z dopiskiem „Możemy porozmawiać…”,
w terminie do 15.12.2022 r.

adres: V LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Polanki 130, Gdańsk 80-322

tel (058) 552-11-91 wewn. 35



Załącznik 1

Karta zgłoszenia szkoły do konkursu

“MOŻEMY POROZMAWIAĆ… O CIEKAWYM SPOTKANIU”

(prosimy wypełnić drukowanymi literami i odesłać na adres mailowy:
konkursmozemyporozmawiac@gmail.com , do   15.12.2022 r. )  

*organizator w ciągu 3 dni roboczych potwierdza przyjęcie zgłoszenia szkoły, wysyłając mailową odpowiedź zwrotną, w
przypadku braku potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny celem sprawdzenia poprawności dokonania zgłoszenia
do konkursu

1. Nazwa szkoły

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

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

2. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz obligatoryjnie adres mailowy i
telefon kontaktowy do opiekuna etapu szkolnego konkursu (CZYTELNIE)

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

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

3. Adres szkoły, numer telefonu, adres e-mail

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

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

data i pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły podstawowej

mailto:mozemyporozmawiac@gmail.com


Załącznik 2

ZGODA NA UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

“MOŻEMY POROZMAWIAĆ… O CIEKAWYM SPOTKANIU”

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

miejscowość, data

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego

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

w wojewódzkim konkursie “Możemy porozmawiać... o ciekawym spotkaniu”
2022

Uczestnik/zespół na potrzeby publikacji wyników konkursu “Możemy
porozmawiać… o ciekawym spotkaniu” będzie używać następującej sygnatury
kodującej składającej się z połączenia liter, cyfr oraz znaków specjalnych:

………………………………………………………………………

Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych i
promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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.

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

(podpis prawnego opiekuna)



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego w Gdańsku ul. Polanki 130, Gdańsk 80-322, jednostka
organizacyjna Miasta Gdańsk, prowadzona w formie jednostki budżetowej.

Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, można
kontaktować się z panem Wojciechem Leszczyńskim, Inspektorem Danych
Osobowych powołanym przez Administratora Danych Osobowych (e-mail
Inspektora Danych Osobowych:  iodo@vlo.gda.pl )

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w
którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
klasy i szkoły, do której uczęszcza). Przetwarzanie powyższych danych jest
niezbędne do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz
przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

Podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej przez świadome
przekazanie nam tych danych. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody
lub przez rok od zakończenia konkursu w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.

Prawa osób:

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub do
ograniczenia ich przetwarzania, oraz do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz
adres e-mail lub adres przez nas tych danych.



Załącznik 3
ZGODA OSÓB Z ZEWNĄTRZ NA UDZIAŁ W NAGRANIU AUDIO

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

miejscowość, data

ZGODA NA UDZIAŁ W NAGRANIU AUDIO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU “MOŻEMY POROZMAWIAĆ… O CIEKAWYM SPOTKANIU” 2022/23

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka/podopiecznego*

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

(*niepotrzebne skreślić, w przypadku zgody udzielanej niepełnoletniemu podopiecznemu uzupełnić imieniem i
nazwiskiem)

w wojewódzkim konkursie “Możemy porozmawiać... o ciekawym spotkaniu”

Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych
i promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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.

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

(podpis lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis prawnego opiekuna)



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego w Gdańsku ul. Polanki 130, Gdańsk 80-322, jednostka organizacyjna
Miasta Gdańsk, prowadzona w formie jednostki budżetowej.

Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, można
kontaktować się z panem Wojciechem Leszczyńskim, Inspektorem Danych
Osobowych powołanym przez Administratora Danych Osobowych (e-mail Inspektora
Danych Osobowych:  iodo@vlo.gda.pl )

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w którym
uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, klasy i szkoły, do
której uczęszcza). Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom
nagród w Konkursie.

Podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej przez świadome
przekazanie nam tych danych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub
przez rok od zakończenia konkursu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im
danych na mocy przepisów prawa.

Prawa osób:

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub do ograniczenia ich
przetwarzania, oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody
można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres przez nas tych
danych.



Załącznik 4

ZGODA OSÓB Z ZEWNĄTRZ NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

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

miejscowość, data

ZGODA NA PRZETWARZANE WIZERUNKU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU “MOŻEMY POROZMAWIAĆ… O CIEKAWYM SPOTKANIU”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego / mojego dziecka / podopiecznego*
wizerunku

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

(*niepotrzebne skreślić, w przypadku zgody udzielanej niepełnoletniemu podopiecznemu uzupełnić imieniem i
nazwiskiem)

utrwalonego przez uczestników na potrzeby wojewódzkiego konkursu
“Możemy porozmawiać... o ciekawym spotkaniu” 2022/23

Akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez organizatorów do celów organizacyjnych

i promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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.

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

(podpis / podpis prawnego opiekuna)



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Żeromskiego w Gdańsku ul. Polanki 130, Gdańsk 80-322, jednostka
organizacyjna Miasta Gdańsk, prowadzona w formie jednostki budżetowej.

Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, można
kontaktować się z panem Wojciechem Leszczyńskim, Inspektorem Danych
Osobowych powołanym przez Administratora Danych Osobowych (e-mail
Inspektora Danych Osobowych:  iodo@vlo.gda.pl )

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w
którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska,
klasy i szkoły, do której uczęszcza). Przetwarzanie powyższych danych jest
niezbędne do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz
przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

Podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej przez świadome
przekazanie nam tych danych. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody
lub przez rok od zakończenia konkursu w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.

Prawa osób:

Macie Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub do
ograniczenia ich przetwarzania, oraz do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz
adres e-mail lub adres przez nas tych danych.



Załącznik 5

POLECENIE KONKURSOWE

Drogi Uczestniku / Droga Uczestniczko Konkursu! Przed Tobą / przed Wami
polecenie nietypowe konkursowe, stanowiące wstęp i jednocześnie wytyczne
do napisania pracy pisemnej zgłaszanej do konkursu.

Rzeczy niezwykłe czasem się nam przytrafiają. Być może tylko raz w życiu.
Doświadczyłe/am tego jako redaktor/ka szkolnej gazetki szukając ciekawego materiału
na reportaż. Błądząc od kilku godzin po mieście i już tracąc nadzieję, postanowiłe/am
wstąpić na chwilę do kawiarni, aby usiąść i pozbierać myśli. Po kilku minutach
dostrzegłe/am w kącie pod oknem troje osób, którzy zupełnie tu nie pasowali.
Mężczyzna z brodą, ubrany w niespotykany dziś surdut, elegancka kobieta w sukni w
stylu vintage i pani w średnim wieku trzymająca koło krzesła plecak, a przy nim zwój
liny (niczym do wspinaczki górskiej). Co więcej, na stole znajdowała się lampa
naftowa, choć oświetlenie kawiarni było nowoczesne, elektryczne. Odłożyłe/am mój
kubek kawy i tknięty/a reporterskim instynktem wyjąłem/wyjęłam długopis i notes.
Nadstawiając ucha zacząłem/ęłam przysłuchiwać się rozmowie. Nieoczekiwanie ze
strzępków zdań zorientowałe/am się, że rozmówcami ze stolika pod oknem są osoby,
które Sejm RP ogłosił postaciami roku 2022! Brodatym mężczyzną był Ignacy
Łukasiewicz, aptekarz, chemik, wynalazca pierwszej lampy naftowej. Elegantką w
sukni - Maria Grzegorzewska, pionierka tworzenia szkolnictwa specjalnego w
przedwojennej Polsce, zaś kobieta z plecakiem - Wanda Rutkiewicz, himalaistka, która
poniosła śmierć w górach podczas wspinaczki w 1992 roku. Jakimś nadzwyczajnym
zrządzeniem losu dostąpiłem/am jedynej w życiu okazji aby przysłuchać się ich
rozmowie i nawet zanotować jej fragmenty!

Wiedziałe/am, że mam niewiele czasu i muszę sprostać redaktorskiej etyce. Nie
wolno mi niczego zmyślać, miałe/am trzymać się faktów, zanotować nazwy miejsc,
nazwiska, zdarzenia o których mowa. Pragnąłem/ęłam też, aby mój reportaż miał
wymiar wychowawczy, mówił o sprawach ważnych i wówczas i dzisiaj (co przy
spotkanych postaciach na pewno było do osiągnięcia!). Wreszcie - chciałe/am na jego
koniec, gdy już emocje opadną - zawrzeć własną refleksję na temat tego niezwykłego
spotkania, dodać swoją myśl, jako pointę stworzonego artykułu. Chwyciłe/am w dłoń
długopis, do moich uszu dochodziły takie słowa jak “odwaga”, “odpowiedzialność”,
“pasja”, “pionierskość”, “ryzyko”, “konsekwencja”... Notowałe/am jak szalony/a.
Nawet nie wiem, ile minut to trwało, ale gdy zagadnął mnie kelner i znów



skierowałe/am wzrok ku stolikowi - nikogo już przy nim nie było. Spojrzałe/am na swój
gęsto zapisany notes - szczęśliwie notatki zostały! Tylko na nich mogłe/am się oprzeć.
To co dziś przeczytacie to pokłosie mojego niezwykłego i ulotnego spotkania z
trojgiem wybitnych autorytetów. Ich doświadczenia, sukcesy, poszukiwania,
wątpliwości i marzenia. Oraz moja pointa. Sami oceńcie, jak udało mi się wykorzystać
ten wyjątkowy czas…


