
REGULAMIN 

 

VII Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego  

dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące  

im. Floriana Ceynowy w Świeciu 

pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

 

Cele konkursu: 

- kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej; 

- popularyzacja sztuki dziennikarskiej wśród młodzieży; 

- budowanie wrażliwości młodych ludzi na problemy społeczne; 

- popularyzacja miasta Świecia i okolic; 

- integracja środowisk szkolnych; 

- popularyzacja technologii komputerowych; 

- doskonalenie umiejętności redakcyjnych uczestników konkursu;   

- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego; 

- doskonalenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży. 

 

Tematyka:  

          Dziwny, ale też fascynujący jest ten świat… – felieton, artykuł lub 

reportaż poświęcony aktualnej tematyce społecznej, politycznej lub kulturalnej 

związanej z regionem uczestników konkursu.  Prosimy o teksty autorskie, 

będące efektem własnych przemyśleń, doświadczeń oraz poparte faktami. 

 

 Wymagania: 

 dopuszczalne formy to: artykuł, reportaż lub felieton; 

 prace należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach; tekst może zawierać 

maksymalnie do 2 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1200 

znaków na stronie A4, wymagany jest wydruk komputerowy, czcionka 

12, Times New Roman); 

 oba egzemplarze należy oznaczyć godłem – pseudonimem artystycznym; 

 dane autora (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opie-

kuna)  należy umieścić w zaklejonej kopercie, dołączonej do dwóch 



egzemplarzy tekstu i oznaczonej godłem oraz kategorią wiekową (szkoła 

podstawowa lub ponadpodstawowa); 

 przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów,  z uwagi 

na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) . Organizatorzy informują 

uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  

w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu 

przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania  

o konkursie; 

 wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

regulaminowe warunki uczestnictwa; 

  wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. 

 

 prace należy przesłać do 14.03.2023r. na adres: 

I Liceum Ogólnokształcące 

ul. Gimnazjalna 3 

86 – 100 Świecie 

     z dopiskiem KONKURS  DZIENNIKARSKI; 

 prace można także dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać 

na podane poniżej poczty elektroniczne;  

 laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe; 

 szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają - Ewa Palka 

i Monika Błachowicz  (empalka@wp.pl  blachowiczmr@wp.pl). 

 

 

                                                                            Organizatorzy 

                                                                             Ewa Palka 

                                                                             Monika Błachowicz 

 

 

 

 

mailto:empalka@wp.pl
mailto:blachowiczmr@wp.pl


OŚWIADCZENIE 

 

 

     Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Floriana Ceynowy w Świeciu i Facebooku w związku z ogłoszeniem 

wyników konkursu oraz na opublikowanie i korektę przesłanych prac. 

 

 

 

                                                                  ………………………………   
                                                                                           data, podpis rodzica (opiekuna prawnego) / 

                                                                                              pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

     Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Floriana Ceynowy w Świeciu i Facebooku w związku z ogłoszeniem 

wyników konkursu oraz na opublikowanie i korektę przesłanych prac. 

 

      

 

                                                                                    

                                                                     .……………………………..                                                                                                                                                                                 
                                                                                               data, podpis rodzica (opiekuna prawnego) / 

                                                                                                      pełnoletniego uczestnika konkursu 

 


