
Ogólnopolski Konkurs Literacko-Historyczny 

„Dokoocz historię…” 

 15 listopad 2022 –  28 luty 2023 

Organizatorem Konkursu jest  XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne  

przy SOSW nr 2 w Gdyni 

81-184, ul. Energetyków 13, tel/fax: 58 621 95 10 mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl 

e-mail Konkursu: kolohistorycznesosw2gdynia@gmail.com 

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum i szkół 
branżowych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

Termin nadsyłania prac -  28 lutego 2023 

Rozwiązanie konkursu – 31 marca 2023 

Koordynatorzy konkursu: Ewa Gieracha, Katarzyna Murawska 

Jury: Iwona Kienzler – Juror Honorowy - Autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji 
non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże  
z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych i historii Polski, a także 
odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet. 

oraz Beata Gajewska, Ewa Gieracha, Katarzyna Murawska 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dopisania 
nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych ulubionych postaci  

ze szkolnych lektur. Fikcyjnych lub historycznych. Może Julia i Romeo pobrali 
się? Mają dzieci? A Wokulski …Daj się ponieść wyobraźni! 

 

CELE KONKURSU 

 Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka 
ojczystego. 

 Rozwijanie wiedzy i zainteresowao oraz ciekawości literackiej i  historycznej uczniów, 
przybliżenie sylwetek wybranych postaci historycznych w kontekście literackim. 

 Popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich - liceów, techników i szkół 

branżowych oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. 

2. Uczestnik Konkursu przesyła, na adres mailowy: kolohistorycznesosw2gdynia@gmail.com, 

jedną pracę konkursową – nie przekraczającą trzech stron wydruku komputerowego na 

papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5, w trzech egzemplarzach. 

3. Praca powinna byd podpisana HASŁEM/PSEUDONIMEM na każdej stronie. 

4. Do pracy należy dołączyd scan formularza zgłoszeniowego (załącznik 2),  

5. Prace nie spełniające powyższych wymogów formalnych będą odrzucane. 

LAUREACI:  

1. Jury Konkursu wybierze  trzech laureatów, otrzymają oni nagrody rzeczowe. 

2. Laureat pierwszego miejsca otrzyma książkę z autografem pani Iwony Kienzler. 

3. Jury może przyznad wyróżnienia (wyróżnienia drukiem na blogu internetowym szkoły      

Gdyoska Kapsuła Czasu).  

4. Wszyscy laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy. 

5. Jury może podjąd decyzję o odstąpieniu wyboru laureatów.  

6. Organizator może odstąpid od konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.  

7. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

8. Przysłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 TERMINARZ: 

1. 28 lutego 2023 mija ostateczny termin przysłania prac. 

2. Rozwiązanie konkursu nastąpi  31 marca 2023 poprzez wysłanie informacji e-mailem 

do Autorów i szkół biorących udział w konkursie oraz zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej SOSW nr 2 w Gdyni i w Gdyoskim Ratuszu. 

3. Nagrody, dyplomy Organizator prześle pocztą po skontaktowaniu się mailowo z 

Laureatami, najpóźniej do 1 maja 2023. 

9. Ochrona danych osobowych:  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest SOSW 

nr 2 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Energetyków 13. Przetwarzanie danych osobowych odbywad 

się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2, adres do korespondencji: ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia, e-mail: 

sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyoska-

Zatarska, iod.edukacja@gdynia.pl  
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3.Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych. 5.Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

6.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a)sprostowania 

danych, b)usunięcia danych, c)ograniczenia przetwarzania danych, d)przenoszenia danych, 

e)wniesienia sprzeciwu f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 7.Organizator będzie 

zbierał od uczestników następujące dane: a)imię i nazwisko, c)adres e-mail d)nazwa szkoły 

8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 9.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska 

w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 10.Organizator oświadcza, iż 

dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 11.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 12.Dane uczestników 

konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

13.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeo oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnid 

stopieo bezpieczeostwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, 

kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieostwie wystąpienia i 

wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 

przetwarzaniem danych wynikające z: 1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, 2)utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3)nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1: 

 

Zgoda na opublikowanie pracy 

z konkursu „Dokoocz historię” edycja 2022/23 

 

 Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Dokoocz historię”  

i wyrażam zgodę na bezpłatne opublikowanie pracy mojej córki/ mojego syna przez Organizatora 

Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celach 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest SOSW nr 2 z siedzibą w Gdyni, 

przy ulicy Energetyków 13. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne 

do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

Imię……………………………………………………………………………... 

Nazwisko……………………………………………………………………….  

Hasło/pseudonim ………………………………………………………… 

Tytuł pracy literackiej 

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

Nazwa szkoły…………………………………………………………………  

Miejscowośd ………………………………………………………………… 

Adres mailowy szkoły…………………………………………………… 

Adres mailowy Autora …………………………………………………. 

Nr telefonu do kontaktu ……………………………………………… 

Podpis pełnoletniego  Autora lub opiekuna prawnego:  

……………………….……………………………data……………… 

 

 


