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Muzeum Warszawy  

zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

do wzięcia udziału w konkursie literackim  

pt. „Opowiem Ci o Warszawie” 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 

1. Organizator konkursu: Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-272) przy Rynku Starego 

Miasta 28, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

pod numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044; NIP: 5251290392.  

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez redakcję „Kroniki Warszawy”.  

2. Temat konkursu: tegoroczna V edycja varsavianistycznego konkursu literackiego przebiega pod 

hasłem „Opowiem Ci o Warszawie”. 

3. Cele konkursu: 

1) popularyzowanie wiedzy o Warszawie; 

2) poszerzenie znajomości historii Warszawy; 

3) pogłębienie zainteresowań varsavianistycznych; 

4) promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich; 

5) zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Muzeum Warszawy. 

4. Adresaci konkursu: 

1) uczniowie szkół podstawowych (kl. 4–8), 

2) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

5. Zasady uczestnictwa: 

1) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie opowiadania dla uczniów klas 4-6 szkoły 

podstawowej, a felietonu dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół                 

ponadpodstawowych (dalej: „Tekst”) tematycznie związanego z dowolnie wybranym,                 

konkretnym miejscem w Warszawie. Konwencja literacka tekstu jest dowolna 

2) tekst powinien być napisany czcionką Arial, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 

cm; 

3) uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę; 

4) Tekst pracy konkursowej nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców 

oraz nie może być wcześniej publikowany; 

5) pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić za pośrednictwem swojej szkoły  

na adres: grazyna.deneka@muzeumwarszawy.pl z dopiskiem KONKURS LITERACKI  

w terminie do 24 kwietnia 2020 r.; 

6) każda praca konkursowa powinna zawierać w lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora, 

klasę, nazwę szkoły, adres elektroniczny i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-

opiekuna; 

mailto:grazyna.deneka@muzeumwarszawy.pl


 

 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 277 43 91 / (+48) 22 277 43 92 

www.muzeumwarszawy.pl / sekretariat@muzeumwarszawy.pl                                                                                                  2/5 

7) nadesłanie Tekstu na konkurs oznacza akceptację niniejszego „Regulaminu konkursu                   

literackiego” (dalej: „Regulamin”) i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne                

wykorzystanie Tekstu (licencja niewyłączna), nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla 

potrzeb konkursu i publikacji. Uczestnik zobowiązany jest przesłać wraz z opowiadaniem: 

a) skan oświadczenia stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu (dla uczniów 

niepełnoletnich) lub załącznik nr 2 (dla uczniów pełnoletnich); 

b) skan podpisanej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wg wzoru            

stanowiącego załącznik numer 3 do Regulaminu. 

6. Kryteria oceny: 

1) komisja dokona oceny Tekstów w trzech kategoriach wiekowych:  

I. uczniowie szkół podstawowych klas 4-6; 

II. uczniowie szkół podstawowych klas 7-8; 

III. uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

2) prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna; 

b) zgodność pracy z tematem konkursu; 

c) poziom literacki, oryginalność; 

d) poprawność językowa; 

3) autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe; 

4) od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie; 

5) informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do szkół,  

do 19 maja 2020 r. 

7. Kontakt: tel. 22 2774382; e-mail: grazyna.deneka@muzeumwarszawy.pl. 

8. Postanowienia końcowe: 

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.muzeumwarszawy.pl oraz w Bibliotece Muzeum. 

2) Muzeum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do 

publicznej wiadomości na stronie www.muzeumwarszawy.pl oraz w Bibliotece Muzeum.  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie dla uczniów niepełnoletnich; 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dla uczniów pełnoletnich; 

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – informacje o przetwarzaniu danych. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego „Opowiem Ci o Warszawie” 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

Ja, niżej podpisany/a _________________________________ , zamieszkały/a w _________________ ( __-_____ ), przy ul. 

____________________________________ , działając w imieniu i na rzecz mojego małoletniego syna / mojej małoletniej 

córki – ______________________________ , ucz. klasy _____ , szkoły ______________________________, 

zamieszkałego/łej w _________________( __-_____ )  przy ul. ___________________________________ –   którego/której, 

zgodnie z art. art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm., 

jestem przedstawicielem ustawowym, niniejszym udzielam Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-272) przy Rynku 

Starego Miasta 28, wpisanemu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 

RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044, NIP: 5251290392 niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie licencji do pracy literackiej mojego syna / mojej córki, pt. 

________________________________________(dalej: „Praca”), zgłoszonej na konkurs literacki pt. „Opowiem Ci o 

Warszawie” (dalej: „Konkurs“), organizowany przez Muzeum Warszawy, na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, 

elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego 

rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, 

płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blu-Ray (bez 

względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych;  

b. wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym 

sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych 

sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera; 

c. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za 

pośrednictwem satelity; 

d. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie  

przez siebie wybranym; 

f. korzystanie z Pracy oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub 

reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie. 

 

 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego syna / mojej córki – 

autora Pracy w związku z udziałem w Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i o jego 

wynikach.  

 

 

………………………                                                  …………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                       (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/prawnego/-ych opiekuna/-ów) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego „Opowiem Ci o Warszawie” 

 

Zgoda ucznia pełnoletniego 

Ja, niżej podpisany/a ________________________________ , ucz. klasy_____ , szkoły______________________________ ,  

zamieszkały/a  w  _________________  ( __-_____ ),  przy ul. ____________________________________ , niniejszym 

udzielam Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) wpisanemu do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, REGON: 016387044, NIP: 

5251290392 niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do pracy literackiej, pt. 

___________________________________________ (dalej: „Praca”), zgłoszonej na konkurs literacki pt. „Opowiem Ci o 

Warszawie” (dalej: „Konkurs“), organizowany przez Muzeum Warszawy, na następujących polach eksploatacji: 

g. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, 

elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego 

rodzaju papierze, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, 

płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blu-Ray (bez 

względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych;  

h. wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym 

sieci Internet, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych 

sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera; 

i. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za 

pośrednictwem satelity; 

j. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

k. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie  

przez siebie wybranym; 

l. korzystanie z Pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub 

reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie. 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku w związku z udziałem w 

Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i o jego wynikach.  

 

 

 

………………………                                                  …………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                       (czytelnie imię i nazwisko ucznia pełnoletniego) 



 

 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 277 43 91 / (+48) 22 277 43 92 

www.muzeumwarszawy.pl / sekretariat@muzeumwarszawy.pl                                                                                                  5/5 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu literackiego pt. „Opowiem Ci o Warszawie” 
 

Informacje o przetwarzaniu danych na potrzeby udziału 

w konkursie literackim  „Opowiem Ci o Warszawie” (dalej Konkurs) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych – dalej RODO) informuję, iż: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego jest 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-272) przy Rynku Starego Miasta 28, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 

RIK/8/2000/SPW, REGON 016387044, NIP 5251290392; 

b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 

lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum; 

c) Dane osobowe uczestnika Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia konkursu literackiego „Opowiem Ci o Warszawie”, a także upublicznienia w związku z 

udziałem w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1  lit. f RODO. 

d) Odbiorcą danych osobowych uczestnika Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego będą podmioty 

upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

e) Dane osobowe uczestnika Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

f) Dane osobowe uczestnika Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego będą przetwarzane do czasu 

odwołania zgody oraz przez okres przewidziany przez przepisy archiwizacyjne. 

g) Uczestnik Konkursu, rodzic bądź opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h) Uczestnik Konkursu, rodzic bądź opiekun prawny posiada prawo wniesienia sprzeciwu przeciw 

przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO. 

i) Uczestnik Konkursu, rodzic bądź opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowy jego/jego 

dzieci/wychowanków dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych lub przepisy krajowe. 

j) Podanie przez uczestnika Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.  

k)  Dane uczestnika Konkursu, rodzica bądź opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Informacjami o przetwarzaniu danych na potrzeby udziału w konkursie 

literackim  „Opowiem Ci o Warszawie”, stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu literackiego 

„Opowiem Ci o Warszawie” dotycząca przetwarzania danych w Muzeum Warszawy. 

 

 

………………………                                        ……………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                         (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie przez Muzeum Warszawy z siedzibą 

w Warszawie (00-272) przy Rynku Starego Miasta 28, REGON 016387044, NIP 5251290392, danych osobowych 

umieszczonych w zgodzie, stanowiącej załącznik nr 1 lub 2 do Regulaminu, w celu prowadzenia i realizacji 

Konkursu do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres przewidziany przez przepisy archiwizacyjne.  

 

………………………                                        ……………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                                         (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/prawnego/-ych opiekuna/-ów) 
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