
 

 

 
 

 
 

Noc roziskrzona gwiazdami, pogodna- 
to pora pracy. Astronom na wieży 

patrzy na gwiazdy. Ręka jest chłodna, 
ujmuje cyrkiel, który wszechświat mierzy. 

Wielki Wóz sporo już objechał nieba, 
niedługo błyśnie sierp księżyca blady... 

Sam przeciw gwiazdom! Odwagi potrzeba 
temu, kto wnika w krążące miriady 

Światów i myślą je mierzy z daleka... 
O, Drogo Mleczna, Plejady i Wagi! 

 
 

W. Broniewski - Kopernik 
 

 

 

Powiatowy Konkurs Literacko – Artystyczny  

„Wszechświat oczami Kopernika” 

 

dla uczniów szkół podstawowych  

 

pod honorowym patronatem 

Starosty Jarosławskiego 

 

organizowany przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

w Jarosławiu 
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Regulamin Powiatowego Konkursu Literacko – Artystycznego „Wszechświat oczami 

Kopernika” dla uczniów szkół podstawowych 

 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Literacko – Artystycznego 

„Wszechświat oczami Kopernika” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu. 

 

2. CELE KONKURSU: 

− Upamiętnienie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz 50. rocznicy nadania jego 
imienia I Liceum w Jarosławiu.  

− Poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności wielkiego astronoma. 
− Zachęcanie do aktywności i kreatywności w dziedzinach literackiej, plastycznej                            

i informatycznej. 
− Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży i propagowanie ich osiągnięć. 

 

3. TEMATYKA: 

Z uwagi na rocznicowy charakter Konkursu głównym motywem prezentowanych 

tekstów jest tematyka związana z życiem i dokonaniami Mikołaja Kopernika. 

 

4. UCZESTNICY: 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych z Jarosławia                                    

i powiatu jarosławskiego i składa się z dwóch etapów. 

 

5. TERMINY: 

Konkurs odbędzie się 20 lutego 2023 r. Wypełnioną Kartę uczestnika wraz                                        

z Oświadczeniem i załącznikami nr 1 i nr 2 należy przesłać listem, ew. za pomocą poczty 

elektronicznej lub dostarczyć do dnia 3 lutego 2023 r. do I Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław. O zakwalifikowaniu 

pracy do konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. 

 

6. KATEGORIE KONKURSU: 

− literacka: esej liczący 300 – 450 wyrazów zapisany w szablonie Normal .dotm. 

− informatyczna: prezentacja multimedialna licząca 13-15 slajdów stworzona                   

z rozszerzeniem .ppt, .pptx. 

− plastyczna: plakat w technice dowolnej – format nie większy niż A3. 

 

7. KRYTERIA OCENY: 

− trafność doboru treści. 

− oryginalność opracowania zagadnienia. 

− walory artystyczne. 
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8. PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. 

Etap szkolny polega na wyselekcjonowaniu najlepszych prac, spełniających kryteria 

konkursowe, przez nauczycieli danej szkoły. Zebrane prace powinny zostać przekazane 

do Organizatorów Konkursu, gdzie odbędzie się drugi etap konkursu. 

Prace należy przesłać według poniższych instrukcji: 

− Utwory literackie mogą być dostarczane listownie na adres: I Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, 37-500 

Jarosław lub złożone w Sekretariacie Organizatora pod w/w adres w formie 

wydruku zabezpieczonego na czas transportu w kopercie zatytułowanej Praca na 

Konkurs Literacko – Artystyczny „Wszechświat oczami Kopernika” wraz z 

imieniem i nazwiskiem autora. 

− Plakaty mogą być dostarczane przesyłką na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław lub złożone w 

Sekretariacie Organizatora pod w/w adres w tubie transportowej opisanej jako 

Praca na Konkurs Literacko – Artystyczny „Wszechświat oczami Kopernika” 

wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 

− Prezentacje należy przesłać jako załączniki do listu elektronicznego z tematem 

Konkurs Literacko – Artystyczny „Wszechświat oczami Kopernika” na adres: 

salo.jacek@lo.kopernik.jaroslaw.pl. Ostatni slajd powinien zawierać imię i nazwisko 

autora. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu, dlatego do 

listu należy dołączyć skany wypełnionej Karty uczestnika i Oświadczenia. 

Uczestników oceniać będzie Komisja powołana przez organizatorów. Decyzja Komisji 

konkursowej jest ostateczna. 

 

9. NAGRODY: 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci (miejsca I-III) nagrody. 

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

− Informujemy uczestników, że w/w konkurs znajduje się w wykazie zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły 

podstawowej, a następnie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do 

szkół wyższego typu. 

 

11.    W KONKURSIE PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE:   

 uczniów - uczestników Konkursu:   

dane zwykłe: imię (imiona) i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, liczba zdobytych 

punktów, fakt otrzymania tytułu Laureata, wizerunek zarejestrowany w trakcie 

wykonywania czynności związanych z konkursem, w tym w czasie finału konkursu;  

 rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu: imię i nazwisko;  

 nauczycieli opiekunów przygotowujących uczniów do konkursu: imię i nazwisko, 

nazwa i adres szkoły. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ KONKURSU UCZNIOWSKIEGO 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO 

przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana (i dziecka 

– jeśli dotyczy) danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa 

praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych jest I Liceum 

Ogólnokształcące im.  Mikołaja Kopernika w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ulicy 

3 Maja 4, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 22 31, email: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl.  

2. W imieniu Administratora, sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor 

Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem siedziby 

Administratora, jak również pod numerem telefonu: 16 621 22 31 lub adresem email: 

ido@lo.kopernik.jaroslaw.pl. 

Organizator konkursu może przetwarzać Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe w 

następujących celach:   

 zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

powiatu jarosławskiego oraz wydanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu dyplomów i zaświadczeń;  

 w przypadku opiekuna – organizacja i przeprowadzenie konkursu przedmiotowego oraz 

wydanie zaświadczenia; 

3. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe będą udostępniane podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa oraz określonym w Regulaminie konkursu. 

4. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

5. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe będą przechowywane na podstawie 

przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 

w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, chyba, że co 

innego wynika z przepisów szczególnych.    

6. W związku z przetwarzaniem przez szkołę, Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 

z przepisów prawa):  

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);  

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);  

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);  

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);  

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);  

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);  

mailto:ido@lo.kopernik.jaroslaw.pl
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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres 

korespondencyjny Administratora.  Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 

możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Aby skorzystać z 

powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych 

osobowych lub Inspektorem ochrony danych.  

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez szkołę Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) 

danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych jest niezbędne, bez ich niepodania 

nie będzie możliwy udział w Konkursie.  

Podanie danych na podstawie zgody m.in.: dotyczących wizerunku, wyników konkursu 

na stronie internetowej szkoły i powiatu jarosławskiego, publikacja danych osobowych w piśmie 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jest dobrowolne.  

9. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.  
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KARTA UCZESTNIKA 

 

IMIĘ I NAZWISKO ......................................................................................................................... 

KLASA .......................................................................................................................................... 

ADRES SZKOŁY............................................................................................................................. 

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

..................................................................................TEL. ............................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna  

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

Kategoria, tytuł pracy 

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

 

  

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

 podpis opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Literacko – Artystycznego  

„Wszechświat oczami Kopernika” dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez            

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu i akceptuję jego zasady. 

 

 

 

 

Podpis uczestnika: ………………………………………………………………………………… 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………. 

 

Podpis nauczyciela/opiekuna: ……………………………………………………………… 
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Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia biorącego udział w konkursie  

 

 

(imię i nazwisko dziecka)    

 

 (nazwa i siedziba szkoły)   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Konkursie Literacko – Artystycznym 

„Wszechświat oczami Kopernika” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w powiecie 

jarosławskim w roku szkolnym 2022/2023 organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im.  Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu.  Znam i akceptuję zapisy jego Regulaminu.   

  

 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.: oświadczam, że  ............................................... * na publikowanie na stronie 

internetowej szkoły i powiatu jarosławskiego danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła) oraz wyników i 

otrzymanych tytułów przez moją córkę/mojego syna,  

  

 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Oświadczam, że ............................................... * na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące im.  Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności 

związanych z Konkursem (poszczególne etapy, uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród).  

 

 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Jestem świadoma/my przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie e-maila na adres szkoły (sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl), 

właściwego inspektora ochrony danych osobowych (ido@lo.kopernik.jaroslaw.pl), a w tytule wiadomości wpiszę 

Konkurs Literacko – Artystyczny „Wszechświat oczami Kopernika” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych lub listownie na adres I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.  

  

 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania przez I Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w Jarosławiu danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w 

konkursie – zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.).  

 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

* wpisać właściwe: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie nauczyciele  

 

Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy Regulaminu organizacji Konkursu Literacko–Artystycznego 

„Wszechświat oczami Kopernika” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w powiecie 

jarosławskim w roku szkolnym 2022/2023 organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im.  Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu. 

  

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.):  

oświadczam, że  ........................................... * na publikowanie na stronie internetowej szkoły danych osobowych 

(imię i nazwisko, szkoła)   

  

 

data i czytelny podpis nauczyciela  

oświadczam, że  ........................................... * na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu mojego wizerunku zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności związanych z 

Konkursem (uroczyste podsumowanie, wręczenie dyplomów),  

  

 

data i czytelny podpis nauczyciela  

 

 

Jestem świadoma/my przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie emaila na adres szkoły (sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl), właściwego 

inspektora ochrony danych osobowych (ido@lo.kopernik.jaroslaw.pl), a w tytule wiadomości wpiszę Konkurs 

Literacko–Artystyczny „Wszechświat oczami Kopernika” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

lub listownie na adres I Liceum Ogólnokształcącego im.  Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.  

  

 

data i czytelny podpis nauczyciela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wpisać właściwe: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  

mailto:sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl

