
  

 

Konkurs Literacko-Artystyczny „Białe kwiaty (II)”  

 

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2021 Rokiem Cypriana 

Kamila Norwida pragniemy nawiązać do konkursu „Białe kwiaty”, którego kilka edycji odbyło się              

w naszej szkole w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Tytuł imprezy odwoływał się wówczas 

nie tylko do konkretnego dzieła Patrona, ale także do bogactwa białych bzów i akacji kwitnących                       

w maju, kiedy to przypada rocznica śmierci poety i  kiedy uroczyście ogłaszano wyniki współ-

zawodnictwa w kategorii jednego wiersza, inspirowanego liryką artysty. Tak było przed laty. 

A dziś, w zupełnie innych okolicznościach, ogłaszając konkurs „Białe kwiaty (II)”, ożywiamy 

tę tradycję w nieco zmienionej formie, z nadzieją, że twórczość Norwida będzie jak zawsze źródłem 

refleksji i ciekawych pomysłów.  

Regulamin:  
 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida                                 

w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 52A, 07-200 Wyszków. 

Celem konkursu jest: 

 

 rozwijanie uzdolnień literackich, malarskich i fotograficznych; 

 kształtowanie wrażliwości na przeżycia estetyczne związane z kontaktem ze słowem 

poetyckim; 

 popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz wartości etycznych w niej 

zawartych; 



 rozwijanie wskazanych przez Parlament Europejski kompetencji kluczowych: 

 porozumiewania się w języku ojczystym;  

 umiejętności uczenia się;  

 kompetencji informatycznych;   

 kompetencji społecznych i obywatelskich;  

 inicjatywności i przedsiębiorczości;  

 świadomości i ekspresji kulturalnej;  

 propagowanie czytelnictwa; 

 

 

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów  

szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.  

2. Uczestnicy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych             

i uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.  

3. Na konkurs „Białe kwiaty (II)” składają się trzy kategorie konkursowe: konkurs literacki, 

konkurs plastyczny i konkurs fotograficzny. 

4. W konkursie literackim „Białe kwiaty (II)” uczestnicy piszą utwór (do wyboru: wiersz, 

nowela, reportaż, scenka dramatyczna) inspirowany twórczością C.K. Norwida.  

5. W konkursie malarskim uczniowie przedstawiają plastyczną interpretację cytatu                                   

C.K. Norwida W tej powszedniości o, jakże tu wiele/ Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych,                      

[W tej powszedniości].  

6. Konkurs fotograficzny polega na  wykonaniu fotografii lub cyklu fotografii inspirowanych 

wskazanymi słowami Patrona:  W tej powszedniości o, jakże tu wiele/ Mistycznych rzeczy                      

i nieodgadnionych [W tej powszedniości]. 

7. Harmonogram konkursu: 

I Etap szkolny 

01.04.2020r. – rozpoczęcie konkursu w szkołach uczestniczących w konkursie, nauczyciele 

opiekunowie oceniają prace, a  najlepsze przesyłają do organizatora konkursu. Każda szkoła 

może nadesłać maksymalnie trzy prace literackie, trzy prace malarskie, trzy 

fotograficzne.  

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2021 roku. 

II Etap  

Kwalifikacja prac: 24.05.2020 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac do etapu III  



8. III Etap międzyszkolny: 02.06.2020r. – ogłoszenie wyników – Podsumowanie konkursu 

i wręczenie nagród: 2 czerwca 2021 roku 

Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora I Liceum 

Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (1lowyszkow.pl). 

9. Prace oceniać będzie jury zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

 

Wymagania w konkursie literackim „Białe kwiaty (II)” (do wyboru: wiersz, nowela, felieton, 

reportaż, scenka dramatyczna) 

a) Praca twórczo wykorzystuje wybrane motywy i tematy z twórczości Cypriana Kamila 

Norwida; 

b) opatrzona jest mottem z wybranego utworu poety; 

c) posiada cechy gatunkowe wybranej formy literackiej: utworu poetyckiego, noweli, 

felietonu, reportażu, utworu dramatycznego; 

d) spełnia kryteria techniczne: technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy 

noweli, reportażu, scenki dramatycznej), czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 1,5 

odstępu między wierszami, marginesy normalne, format PDF i Word (wymagane są dwa 

pliki); 

e) zostanie przesłana do 30 kwietnia do godz. 24.00. na adres bialekwiaty@1lowyszkow.pl  

f) do pracy dołączony jest uzupełniony Załącznik nr 1.  

 

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:  

 

 

- oryginalność ujęcia tematu, 

 

- bogactwo języka i językowa kreatywność, 

- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 

- estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu. 

 

Wymagania w konkursie fotograficznym „Białe kwiaty (II)”  

a) Praca twórczo wykorzystuje słowa Cypriana Kamila Norwida: W tej powszedniości o, 

jakże tu wiele / Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych…; 

b) na pracę może składać się jedna fotografia lub cykl zdjęć (od 2 do 5), które w twórczy 

sposób interpretują słowa z wiersza W tej powszedniości; 

c) spełnia kryteria techniczne: format JPG, rozdzielczość co najmniej 150 dpi; rozmiar 

wdrukowanych zdjęć: 15x21(cykl fotografii) lub 20x30 (pojedyncze zdjęcie); 
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d) zostanie przesłana w wersji elektronicznej do 30 kwietnia do godz. 24.00. na adres 

bialekwiaty@1lowyszkow.pl oraz przesłana lub dostarczona osobiście do biblioteki 

szkolnej przy I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 52A,                   

07-200 Wyszków; 

e) do pracy dołączony jest uzupełniony Załącznik nr 2.  

 

Wymagania w konkursie plastycznym „Białe kwiaty (II)”:  

a) Praca twórczo wykorzystuje słowa Cypriana Kamila Norwida W tej powszedniości o, 

jakże tu wiele / Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych,…; 

b) może być wykonana dowolną techniką (np.: akwarela, grafika, gwasz, kolaż) na trwałym 

papierze o formacie A4 lub A3; 

c) nie jest zniszczona, prace uszkodzone nie będą uwzględniane w konkursie, prosimy 

zadbać o właściwe zabezpieczenia, jeżeli prace będą przesyłane do szkoły; 

d) jest dostarczona osobiście do biblioteki szkolnej lub przesłana do 30 kwietnia na adres                   

I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 52A, 07-200 Wyszków,                   

z dopiskiem: Konkurs „Białe kwiaty (II)”; 

e) do pracy dołączony jest uzupełniony Załącznik nr 3.  

 

Inne ważne ustalenia regulaminu: 

 

1. Konkurs ma rangę konkursu wojewódzkiego. 

2. Konkurs jest bezpłatny.  

3. Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

5. Ten sam uczeń może wziąć udział w konkursie literackim, malarskim i fotograficznym. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie uroczystego 

zakończenia konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody. 

7. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane zgodnie ze złożonym oświadczeniem o nieodpłatnym 

przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

8. Ustalenia jury są ostateczne. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

wizerunku i danych osobowych. 

10. W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu w związku                      

z sytuacją epidemiczną w kraju. 
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11. Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

12. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 
 

 

 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA UDZIAŁU  

W KONKURSIE LITERACKO – ARTYSTYCZNYM „BIAŁE KWIATY (II)” 

Działając w imieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie (na podstawie art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku                       

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. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że: 

I. Administrator danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida               

w Wyszkowie (07-200), przy ul. 11 Listopada 1, którego reprezentuje Dyrektor Szkoły.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 029 742-46-22                             

oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: szkola@1lowyszkow.home.pl.  

II. Inspektor ochrony danych  

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: 

iod@odosc.pl.  

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w celu przeprowadzenia i organizacji 
Konkursu, w tym także do realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród                                             
i publikowaniem informacji o wynikach Konkursu. 

2. Przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, którego zasady 
określa regulamin konkursu. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody 
rodzica lub opiekuna prawnego, która może być wycofana w każdym czasie. Informujemy,                      
że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na przetwarzanie danych 
przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie zgody może jednak uniemożliwić wzięcie 
udziału w konkursie lub przyznanie nagrody. 

IV. Skąd możemy dostać twoje dane osobowe i jaki jest zakres uzyskanych danych 
Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od rodziców lub opiekunów prawnych oraz szkoły, która 
kieruje ucznia do wzięcia udziału w konkursie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, 
dane kontaktowe, nazwa szkoły, tytuł utworu lub pracy, dane nauczyciela – opiekuna ucznia (nazwisko                     
i imię), wizerunek zarówno nauczyciela jak i ucznia, przyznane nagrody, zajęte miejsca. 
V. Komu możemy udostępnić Twoje dane 

1. Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz zajętego miejsca zostaną 
udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz w mediach społecznościowych,                        
w tym serwisach Facebook oraz YouTube. 

2. Na wskazanych stronach internetowych oraz mediach społecznościowych zostaną upublicznione 
zdjęcia z przebiegu organizowanego konkursu w tym np. z wręczenia nagród i wyróżnień. 

VI. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania konkursu oraz przez okres 3 miesięcy                   
po jego zakończeniu. 
VII. Jakie przysługują Ci prawa 
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane i Twoich rodziców masz prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz ich kopii; 
 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są niekompletne; 
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 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe                          
do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; 

 sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo; 
 wycofania zgody, która została przez Ciebie udzielona. 

VIII. Prawo wniesienia skargi 
Jeśli Ty lub Twoi Rodzice uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie prawo 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Dane osobowe zebrane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany lecz nie będą podlegały profilowaniu. 

 


