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Załącznik 1 

 

………………………… 
(pieczątka z adresem szkoły) 

LISTA UCZESTNIKÓW   
                                                 KONKURSU LITERACKIEGO 

„100 LECIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ” 
ORGANIZOWANEGO  

W ROKU 
OBCHODÓW,,JUBILEUSZU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ’’ 

(10.12.2020 -10.12.2021) 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły, adres, telefon, fax, adres elektroniczny) 

  

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Dyrektora Szkoły) 

 

 

 

  Lp. Nazwisko i imię uczestnika kategoria wiekowa klasa Nauczyciel- opiekun prowadzący – imię i nazwisko,  
telefon, mail 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

 

Do konkursu złożyło prace   ……………………. uczestników.  
 

Do listy należy załączyć prace Uczniów wraz z Kartami Uczestnika 
       

 
    
………………………….………                                                        ……………………………..             

       
          podpis Nauczyciela      pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik 2 

DO REGULAMINU KONKURSU ,,100 - LECIE  ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ” 

KARTA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

Informacje o autorze: 

imię  

nazwisko  

data urodzenia  

telefon  

szkoła (jeśli uczestnik jeszcze się uczy) 

adres, telefon, e-mail szkoły 

 

 

klasa j.w.  

opiekun – nauczyciel j.w. 

imię i nazwisko, telefon 

 

 

Informacje o pracy: 

tytuł:   

forma pracy :  

wymiary ilość stron:  

 

Oświadczam, że: 

- jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej i nie narusza ona praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa, 

- znam i akceptuję regulamin konkursu,  

Wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez 

organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,   

 w tym na ich publikowanie w materiałach promocyjnych: 

 na publikację mojej pracy w dokumentacji wystawowej, na stronie internetowej 

 na bezpłatne  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  i  do  wykorzystania  

zgłoszonego projektu  w  zakresie  wymienionym  w Regulaminie konkursu w pkt.. 

PRAWO AUTORSKIE 

 

 

 
 

    Data i podpis autora 
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Załącznik 3 

DO REGULAMINU KONKURSU ,,100 - LECIE  ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ” 

KARTA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO  

Informacje o autorze: 

imię  

nazwisko  

data urodzenia  

telefon  

szkoła  

adres, telefon, e-mail szkoły 

 

 

klasa   

opiekun – nauczyciel 

imię i nazwisko, telefon 

 

 

Informacje o pracy: 

 

tytuł:   

forma pracy:  

wymiary ilość stron:  

Oświadczam, że moje Dziecko/Podopieczny: 

- jest  autorem nadesłanej pracy konkursowej i nie narusza ona praw osób trzecich, ani obowiązujących 

przepisów prawa, 

- ja i moje dziecko/podopieczny znamy i akceptujemy regulamin konkursu,  

Wyrażam zgodę na: 

 udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie 

 przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez 

organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,   w tym na ich 

publikowanie w materiałach promocyjnych: 

 na publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego w dokumentacji wystawowej, na stronie 

internetowej 

 na bezpłatne  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  i  do  wykorzystania  zgłoszonego dzieła 

 w  zakresie  wymienionym  w Regulaminie konkursu w pkt.  PRAWO AUTORSKIE 

 

 

…………………………….……………….                                                            ------------------------------------------------------------- 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego                                                               Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego1   

                                      

                                                           
1 Jeśli jest to możliwe prosimy o podpisy obydwu Rodziców/Opiekunów Prawnych 
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Załącznik 4 

 

  

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

                 
(miejscowość i data)   

 

PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ  

                                                                          KONKURSU LITERACKIEGO 
„100 – LECIE ARCHIDIECEZJI  ŁÓDZKIEJ” 

ORGANIZOWANEGO W ROKU OBCHODÓW JUBILEUSZU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
(10.12.2020 -10.12.2021) 

 

                                                  Kategoria wiekowa ……………………………………………………… 
 

Na posiedzeniu  Komisji Konkursowej w dniu …………………wyłoniono następujących  
LAUREATÓW  KONKURSU LITERACKIEGO „100 - LECIE  ARCHIDIECEZJI  ŁÓDZKIEJ” 

Lp. 
Nazwisko i imię 

uczestnika 
Szkoła Punktacja  Uwagi 

Nauczyciel - 

opiekun 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

 
Laureatów wyłoniono spośród ………….  prac, które napłynęły do Komisji Konkursowej w danej 

kategorii wiekowej. 
 

 

Zespół Komisji Konkursowej :                                                   Przewodniczący Komisji Konkursowej: 

 

 
1. ……………………………………………………………………………                                                                       
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

2……………………………………………………………………………                                                                ……………………………………………………. 
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

3……………………………………………………………………………                                                                     imię i nazwisko, podpis 
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

4……………………………………………………………………………                                                                 pieczęć Organizatora Konkursu 
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

5……………………………………………………………………………                                                                
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

Załącznik 5 
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                                                                                                                          ………………………………… 
                 

(miejscowość i data)   
 

PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ  

                                                        KONKURSU LITERACKIEGO 

„100 - LECIE ARCHIDIECEZJI  ŁÓDZKIEJ” 
organizowanego w Roku OBCHODÓW JUBILEUSZU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 

(10.12.2020 -10.12.2021) 

 

Kategoria wiekowa OPEN 
 
Na posiedzeniu  Komisji Konkursowej w dniu ………………… wyłoniono następujących  
LAUREATÓW  KONKURSU LITERACKIEGO ,,100 - LECIE ARCHIDIECEZJI  ŁÓDZKIEJ” 

 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Punktacja  Uwagi 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

 

 

 
Laureatów wyłoniono spośród ………….  prac, które napłynęły do Komisji Konkursowej. 
 

 

Zespół Komisji Konkursowej :                                                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej: 

1. ……………………………………………………………………………                                                                       
(Imię i nazwisko)    podpis 
           

2……………………………………………………………………………                                                                ……………………………………………………. 
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

3……………………………………………………………………………                                                                 imię i nazwisko, podpis 
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

4……………………………………………………………………………                                                                 pieczęć Organizatora Konkursu 
(Imię i nazwisko)    podpis 
 

5……………………………………………………………………………                                                                
(Imię i nazwisko)    podpis 
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PRAWA AUTORSKIE 

 

1.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo i możliwość nieodpłatnego, nieograniczonego  

w czasie i w zakresie terytorium, wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów),   

do publikacji w prasie, Internecie lub prezentacji w innych mediach. 

2. Autorzy nagrodzonych prac, w ramach otrzymanej w Konkursie nagrody, zobowiązują się 

przenieść, na podstawie osobnej umowy, autorskie prawa majątkowe do utworu na polach 

eksploatacji wskazanych w umowie oraz udzielą zezwolenia do wykonywania przez 

Organizatora praw osobistych w części dotyczących udzielania zezwoleń na opracowania 

projektów i dokonywania modyfikacji. 

3. Zgłoszone prace konkursowe ani w części, ani w całości nie mogą być udostępnione 

publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

4. Ustalenia powyższe nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów nadesłanych prac 

konkursowych. 

5. Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora przesłanej 

pracy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych. 

6. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie Laureat wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy (z prawem sublicencji) bez ograniczeń 

terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w 

materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych Organizatora lub Współorganizatora, w tym  

w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie  prac literackich  każdą formą drukarską (w tym 

m.in. poetycką lub prozatorską: opowiadanie, reportaż, felieton, esej, pamiętnik), na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także 

rozpowszechnianie pracy literackiej poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności  

w sieciach komputerowych, Internecie i TV. 


