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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM 

Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych  

Zapraszam do wzięcia udziału w I Konkursie Literackim im. Kazimiery Alberti. Konkurs 

skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, zespoły 

szkół licealnych). Organizatorami konkursu są pracownicy Katedry Polonistyki Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych tekstów uczniowskich w dwóch kategoriach 

tematycznych: 

Kategoria pierwsza: Utwory poetyckie o tematyce uniwersalnej. 

Kategoria druga:  Utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, gawędy) i publicystyczne (artykuły, 

felietony, reportaże, wywiady, eseje) o tematyce związanej z naszym miastem Bielskiem-Białą i 

regionem Podbeskidzia. 

Patronką Konkursu jest Kazimiera Alberti (1898-1962) – poetka, powieściopisarka, tłumaczka i 

animatorka życia kulturalnego w Bielsku i Białej Krakowskiej w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego (zob. Renata Morawska, Kazimiera Alberti, „Kalendarz Beskidzki. Historie z tej 

ziemi” 2019, s. 173-175). W czerwcu 2018 roku Kazimiera Alberti zasiadła na ławeczce Skweru 

Poetów w kampusie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ul. Willowej 2, a odsłonięcie jej 

pomnika wykonanego z materiałów polimerowych i grafenowych w technologii 3D nastąpiło w 

obecności władz rektorskich ATH oraz sponsora wydarzenia, sportowca i biznesmena, Rafała Sonika. 

Prosimy Państwa Polonistów, aby zachęcili młodzież do zapoznania się z warunkami Konkursu i 

przyczynili się do powstania ciekawych tekstów. Autorów nagrodzonych prac oraz prowadzących ich 

nauczycieli-polonistów zaprosimy na inaugurację XX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 

który odbędzie się w auli budynku „L”, w kampusie ATH, ul. Willowa 2, w dniu 30 maja 2019 r. 

w godzinach przedpołudniowych.  

Z wyrazami szacunku – 

 

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki 

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH 
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Regulamin  

I Konkursu Literackiego im. Kazimiery Alberti 

1. Organizatorem  konkursu  jest Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z siedzibą przy ul. Willowej 2 w Bielsku-Białej.  

2. Konkurs  trwa  od  momentu jego ogłoszenia do  17  maja  2019 roku.  O oficjalnym   

ogłoszeniu  wyników zwycięzcy zostaną powiadomieni do 26 maja. 

3. Nagrodzeni uczestnicy   zostaną   zaproszeni  na  uroczystość podsumowującą konkurs 

co najmniej z trzydniowym  wyprzedzeniem. Wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 

2019 r.,  pierwszego dnia XX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w auli budynku 

L128, kampus ATH, ul. Willowa 2 w Bielsku-Białej. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

5. Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii wiekowej: uczniowie szkół 

ponadpodstawowych i w dwóch kategoriach tematycznych: a/ utwory poetyckie; b/ 

utwory prozatorskie i publicystyczne. 

6. Prace należy przesłać albo pocztą tradycyjną do 17 maja 2019 roku (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

Katedra Polonistyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2,  

43-309 Bielsko-Biała, z dopiskiem: KONKURS ALBERTI, Kat. pierwsza / Kat. druga, 

albo w wersji elektronicznej (decyduje data wysłania) na adres: pol@ath.bielsko.pl 

Obowiązuje zapis:  inicjałimienianazwisko_klasa (np. akowalska_1), dokument Word, 

czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.  

UWAGA: Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

Organizatorom do dysponowania nią na wszystkich polach eksploatacji.  

 

7. Nadesłana praca musi stanowić wyłącznie twórczość osoby biorącej udział w konkursie 

i nie może naruszać praw osób trzecich. 

8. Prace nie będą odsyłane do Autorów.  

 

9. Praca powinna zawierać następujące dane (podane na początku pracy, w lewym 

górnym roku):  imię i  nazwisko Autorki/Autora,  adres  zamieszkania,  rok  

urodzenia, telefon kontaktowy, nazwę, numer i adres szkoły, a także dane 

nauczyciela prowadzącego: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.   

mailto:pol@ath.bielsko.pl
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10. Do  26 maja  2019 roku  jury  wyłoni  po trzy najlepsze prace w obu kategoriach 

tematycznych,  których  Autorom  przyzna  nagrody: pierwszą, drugą i trzecią.  

O podziale nagród decyduje jury.   

 

11. Podstawowe kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac konkursowych to:  

• samodzielność i oryginalność ujęcia tematu  

• dobór formy wypowiedzi do przedstawionej treści 

• wyrazisty autorski punkt widzenia  

• styl wypowiedzi  

 

12. Prace   oceniać będzie  jury w składzie:    

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – kierownik Katedry Polonistyki 

dr hab. Barbara Tomalak 

dr Angelika Matuszek 

mgr Renata Morawska (jako ekspertka zewnętrzna) 

 

13. Decyzje jury są ostateczne. 

14. Werdykt jury zostanie opublikowany   na   stronach  internetowych   Organizatorów. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej  publikacji całości lub fragmentów  

utworów nagrodzonych, wyróżnionych oraz tych, które zainteresują jury.  

16. Uczestnicy  konkursu,  których  prace  zostaną  nagrodzone  lub  wyróżnione,   odbiorą  

nagrody rzeczowe w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatorów (zob. pkt 3). 

Dopuszcza się możliwość odebrania nagrody przez przedstawiciela ustawowego lub 

osoby działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w formie pisemnej.  

  

17. Regulamin  konkursu  dostępny jest na stronie: www.polka.ath.bielsko.pl  

18. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje Regulamin konkursu.   

19. Wysyłając  pracę  na  konkurs, uczestnik  wyraża  zgodę  na  wykorzystywanie  swoich  

danych  do celów konkursu, analizy prac i ich publikacji, wypełniając stosowne 

oświadczenie (według wzoru poniżej)   

20. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są pracownicy Katedry 

Polonistyki ATH. 

http://www.polka.ath.bielsko.pl/
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OŚWIADCZENIE 
  
  
  
  

1)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
……………………………………… 

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

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika) 

  
do celów niezbędnych do zorganizowania, przeprowadzenia i promowania I 
Konkursu Literackiego im. Kazimiery Alberti  (zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze 
zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 
  
2)      Wyrażam nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie 
konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych wizerunku i danych w 
materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w 
każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu 
eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu. 
  
3)      Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem ogólnym konkursu organizowanego 
przez Katedrę Polonistyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

  

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

                       (data)                                                                               podpis składającego oświadczenie * 
  
  
* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni,  lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  

 Organizatorzy konkursu informują, że: 

- administratorem  danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2, 
43-309 Bielsko-Biała; 

−          dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do zorganizowania, 
przeprowadzenia i promowania konkursu; 
−          dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom; 
−         dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zorganizowania, przeprowadzenia i 
promowania I Konkursu Literackiego im. Kazimiery Alberti; 
−         podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie; 
−         ma Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. 


