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1.Organizatorem konkursu jest I LO w Jaśle. 
2.Honorowy patronat nad konkursem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Elżbieta Łukacijewska oraz Starosta Jasielski Adam Kmiecik 
3.Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  powiatu 

jasielskiego i odbywa się w dwóch kategoriach: literackiej   i plastycznej. 
4.Każda praca powinna być komentarzem do słów motta konkursu. 
5.Twórczość literacka- jeden uczestnik może nadesłać dwa utwory poetyckie lub 

jedno opowiadanie (do trzech stron tekstu A4, czcionka 12 Times New 
Roman). 

6.Twórczość plastyczna- jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę  o formacie 
A3 lub większym wykonaną w dowolnej technice. 

7.Prace w obu kategoriach wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem                  
(w zamkniętej i opatrzonej godłem kopercie) należy przesłać  lub dostarczyć 
na adres: 

 
I Liceum Ogólnokształcące 
ul. Czackiego 4 
38-200 Jasło 



 
8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie autorskich prac (nigdzie 

dotąd niepublikowanych i nieudostępnianych). 
9. Pracę należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem), to samo godło 

należy wpisać do karty zgłoszenia. 
10.Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Brukseli i zwiedzanie 

Parlamentu Europejskiego – na zaproszenie Posła do Parlamentu 
Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej         

11. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane             
      w  pokonkursowej publikacji prac. 
12. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się w czasie 

uroczystego finału (kwiecień  2011 roku- o dokładnym terminie finału szkoły 
zostaną powiadomione pisemnie). 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
nadesłanych prac. 

 
 
 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie 
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Konkurs literacko- plastyczny 

„Natura to zielone schronisko okaleczonych dusz” 

 
Karta zgłoszenia uczestnika 

 
 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

Nazwa, adres, telefon szkoły …………………………………………………………… 

Telefon domowy lub komórka………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………………… 

Słowne godło …………………………………………………………………………… 

 
 
 
Oświadczenie autora pracy: 
 
Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanych 
materiałów i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie nieodpłatnie 
przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów na 
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2000r., nr 80,poz.904 z późniejszymi 
zmianami). 
 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Natura to zielone schronisko okaleczonych 
dusz”w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z 
późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 

Podpis(y) autora(ów) prac……………………………………… 
 
 

 


