
 

                                                                           

Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu  i  
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

ogłaszają 
 

Międzyszkolny Konkurs na Esej 
 
TEMAT  
Słowa Wojciecha Nowickiego uczyń mottem dla swoich rozważań, natomiast punktem wyjścia niech  
będzie konkretne zdjęcie, które zwróciło  Twoją uwagę, zaciekawiło, a może wzruszyło… 

" [...] fotografia nie tłumaczy świata, ale pokazuje wyrwane obrazy, jak kartki z książki, gdzie tekst się 
zaczyna w pół słowa i kończy równie gwałtownie. [...] Pozwala podglądać przez dziurkę od klucza, ale 
skąpi komentarza. [...] komentator zaś, krytyk, który już w prawdę zdjęć nie wierzy, wokół obrazów 
zmyśla prawdę własną [...]."   
                                                                 
                                                                   Regulamin Konkursu 
 
CELE KONKURSU  
Konkurs ma na celu: 

• zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej,  

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów,  

• integrowanie młodzieży szkolnej, przejawiającej zainteresowania literackie. 

ADRESACI KONKURSU: uczniowie szkół ponadpodstawowych z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej i 
Dolnego Śląska 

FORMA: esej   
Praca powinna być przygotowana w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 
12, odstępy między wierszami 1,5 cm, objętość tekstu nie powinna przekroczyć 4 stron maszynopisu.  
Do pracy proszę dołączyć skan/ ksero fotografii, która Was zainspirowała. 
Prace niespełniające wymogów technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 20 marca 2023r. 
Opiekun szkolny / nauczyciel przesyła pracę uczestnika (razem z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 – bez 
przesłania prawidłowo wypełnionych załączników nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie) z 
dopiskiem Konkurs na Esej 

• drogą pocztową na adres: Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. ks. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław 
lub 

• drogą  elektroniczną na adres:  renata.madeiska@lo9.wroc.pl 
 

SPOTKANIE WARSZTATOWE   11 stycznia 2023r (Liceum Ogólnokształcące) 

Chętnych uczniów wraz z nauczycielami zapraszamy na spotkanie z dr Dobrawą Lisak- Gębalą- badaczką 
eseistyki  z Instytutu Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, która zapozna uczestników spotkania 
ze sztuką pisania eseju (prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu do 21 grudnia 2022r. na adres: 

renata.madeiska@lo9.wroc.pl  

Ponadto wszystkich chętnych zapraszamy na platformę https://kursy.wcrs.pl/, na której będzie można 
wysłuchać wykładu dr Dobrawy Lisak-Gębali. Login do platformy otrzymają zgłoszone do konkursu osoby. 
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Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniu pt. KALEJDOSKOP MYŚLI, które prowadzi Pani Agata 
Salników. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy lubią myśleć, rozmawiać i 
wiedzieć więcej, a także pasjonują się literaturą, filozofią i psychologią. Zajęcia mogą być również wstępem 
i przygotowaniem do udziału w Międzyszkolnym konkursie na Esej – więcej informacji na temat spotkań 
można znaleźć na stronie wke.wcrs.wroclaw.pl  

 

ZASADY KONKURSU 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.  
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału prace wcześniej publikowane i  nagradzane w innych konkursach. 
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej prac do 

celów zgodnych z działalnością Organizatora.                                                                                               
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników Konkursu. 

Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach Konkursu. 
6. Prosimy nie podpisywać prac imieniem i nazwiskiem, ale oznaczyć je godłem/pseudonimem. 

Identyczne godło/pseudonim prosimy umieścić na wierzchu koperty zawierającej dane 
Autora/Autorki – kartę zgłoszenia: imię i nazwisko, szkołę, klasę.  

7. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi na początku kwietnia 2023r. przez komisję w składzie: dr Dobrawa 
Lisak-Gębala z Uniwersytetu Wrocławskiego, Katarzyna Zawadzka – koordynatorka Wrocławskiej 
Koncepcji Edukacyjnej przy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, nauczyciele języka polskiego: 
Renata Madeiska, Aleksandra Łagowska, Małgorzata Moczarna, Mateusz Majewski. Informacje o 
wynikach zostaną wysłane do szkół uczestników oraz na adres mejlowy podany w karcie zgłoszeniowej. 

8. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może 
przyznać również wyróżnienia. 

9. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w pracy konkursowej). Dane osobowe będą 
przetwarzane przez Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, ul. ks. 
Piotra Skargi 31 

 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela: Renata Madeiska 

e-mail: renata.madeiska@lo9.wroc.pl 
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Załącznik nr 1 

 
Imię i nazwisko_____________________________ 
Adres:_____________________________________ 
e-mail______________________________________ 
 
OŚWIADCZENIE1 
1. Akceptuję Regulamin Konkursu ogłoszonego przez Organizatora  Liceum Ogólnokształcące nr 9 we 
Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego pn. Międzyszkolny Konkurs na 
Esej. 
2. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i przysługują mi niczym nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe  i prawa zależne do korzystania i rozporządzania pracą  zgłoszoną do konkursu 
pn. Międzyszkolny Konkurs na Esej organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące nr 9 we Wrocławiu 
we współpracy z Wrocławskiem Centrum Rozwoju Społecznego i zobowiązuję się w w/w zakresie do 
zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.  
3. Oświadczam, że przenoszę bezpłatnie na rzecz Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
przesłanej pracy konkursowej, w stanie wolnym od wad, praw i roszczeń osób trzecich, wraz z wyłącznym 
prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w sposób nieograniczony czasowo ani 
terytorialnie, w zakresie przewidzianym w ust. 4 poniżej. 
4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 powyżej dotyczy wszelkich pól eksploatacji 
znanych w chwili podpisania oświadczenia, w szczególności; 

a) utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd. (w jakimkolwiek systemie i na 
jakimkolwiek nośniku); 

b) wprowadzania do obrotu utworu oraz materialnych nośników, na których utwór utrwalono; 
c) użyczenia i/lub najmu; 
d) wszelkich form publicznego udostępniania, a w szczególności odtwarzania, wystawiania i 

wyświetlania;  
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;  
f) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w internecie oraz w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych); 

g) dokonywania adaptacji, zmian i/lub przeróbek utworu a także rozporządzania oraz korzystania z 
powstałych w ten sposób utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w Oświadczeniu; 

h) sporządzania wersji obcojęzycznych; 
i) upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie określonym w ust. 3 lit. a)-h). 

5. Jednocześnie z przejściem praw autorskich, w związku z celem konkursu następuje nieodpłatne 
przeniesienie na Organizatora własności przedmiotu materialnego, w którym utrwalono prace 
konkursowe. 
 
Podpis autora pracy konkursowej i rodziców autora (lub innych opiekunów prawnych)– w przypadku, 
gdy autorem pracy jest osoba małoletnia. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Podpis autora pracy konkursowej – w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba pełnoletnia 
 
..................................................................................................................................................... 

 
1 Podpisuje każdy z autorów pracy konkursowej oraz jeśli są osobami małoletnimi - ich rodzice lub opiekunowie prawni. 



 

                                                                           

Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  
Międzyszkolnego Konkursu na Esej 

 
 

1. Godło/pseudonim uczestnika……………………………….. 
 

2. Imię i nazwisko uczestnika, klasa …………………………… 
 
 

3. Nazwa i adres szkoły………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………. 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak: imię, nazwisko, 
godło / pseudonim przez Administratora danych, którym jest Liceum Ogólnokształcące nr IX im. 
Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, ul. Ks. Piotra Skargi 31, a także Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego w celu informowania o wynikach w Międzyszkolnym Konkursie na Esej, spotkaniach w 
ramach Konkursu, a także o gali finałowej. 

 

……………………………… 

podpis opiekuna prawnego / rodzica 

lub pełnoletniego uczestnika 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                           

Załącznik nr 3 dla opiekuna szkolnego 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KOORDYNATORA, NAUCZYCIELA, OPIEKUNA SZKOLNEGO OPIEKUNA PRAWNEGO 
UCZESTNIKA  DO PROJEKTÓW ORAGNIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ KONCEPCJI 

EDUKACYJNEJ  

 

IMIĘ I NAZWISKO nauczyciela……………………………………………………….. 

NR TELEFONU nauczyciela ………………………………………………………..…… 

ADRES E-MAIL nauczyciela……………………………………………………………… 

TYTUŁ WYDARZENIA, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE: Międzyszkolny Konkurs na Esej, 

 
 

…………………………………………………………….. 
    data i podpis osoby zgłaszającej się  

 
 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych w celu realizacji Międzyszkolnego 
Konkursu na Esej tj. zgłoszenie do Konkursu, weryfikację przesłanej pracy, wyłonienia laureatów Konkursu,  
przyznanie nagród i wyróżnień, a także informowania o wynikach w Międzyszkolnym Konkursie na Esej, 
spotkaniach, warsztatach realizowanych w ramach Konkursu, a także o Gali finałowej w celu 
przekazywania mi informacji o projekcie pn. Międzyszkolny Konkurs na Esej 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres mailowy informacji o przyszłych projektach 
organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w ramach realizacji programu 
Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 W przypadku podania nr tel. lub / i adresu mailowego proszę zaznaczyć odpowiedni chceckbox 

 

 



 

                                                                           

 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. Międzyszkolnego Konkursu na Esej (dalej: 
Konkurs) jest Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu , ul. Ks. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław  . 
 
Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-
830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl. 
 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu 
wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, 
dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.   
 
Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, 
a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego 
Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że 
uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 
 
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.  
 
Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez 
Organizatora.  
 
Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące nr 
IX we Wrocławiu , ul. Ks. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław   lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl 
lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
 
Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w 
obszarze ochrony danych osobowych.  
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