
REGULAMIN  

 

Konkursu literackiego dla studentów I i II roku filologii angielskiej 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Katedra 

Anglistyki, Chełm, ul. Wojsławicka 8b.  

2. Konkurs polega na napisaniu krótkiego opowiadania, zaczynającego się od podanego 

zdania:  

1) dla studentów I roku  opowiadanie powinno być napisane na komputerze, czcionką 

Times New Roman 12 z podwójnym odstępem i liczyć 500 słów (+/- 10%) 

i zaczynać się od: „And there she was at the platform, waiting for the train to 

arrive…”, 

2) dla studentów II roku – 700 słów (+/- 10%)  i zaczynać się od: „When I was nearly 

twelve, my sister Andrea broke her leg in two places…”. 

 

§ 2 

Cel konkursu: 

1) aktywizacja studentów, 

2) podniesienie kompetencji językowych studentów. 

 

WARUNKI i PRZEBIEG KONKURSU 

§ 3 

W konkursie uczestniczyć mogą studenci I i II roku filologii angielskiej PWSZ w Chełmie. 

 

§ 4 

1. Prace należy składać w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Neofilologii do 15 grudnia 

2018 r., gdzie zostaną zakodowane.  

2. Poprzez złożenie prac do konkursu uczestnik oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego 

utworu,  

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 z późn. zm.), 

c) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przenosi na 

rzecz PWSZ w Chełmie wszystkie autorskie prawa majątkowe do utworów na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.), 

d) przenosi na PWSZ w Chełmie własność egzemplarza utworu zgłoszonego do 

konkursu. 

 

§ 5 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 stycznia 2019 roku w Instytucie Neofilologii 

PWSZ w Chełmie. 



2. W skali od 1 do 5 oceniane będą: 

1) rejestr i styl właściwy dla opowiadania, 

2) konsekwencja −  sprawne posługiwanie się regułami organizacji wypowiedzi, 

logicznie przedstawiona fabuła, 

3) spójność  − właściwe stosowanie łączników i wskaźników zespolenia tekstu, 

4) poprawność gramatyczna i stopień zaawansowania struktur, 

5) poprawność leksykalna i zaawansowanie słownictwa. 

3. W celu zapewnienia obiektywizmu oceny prace sprawdzane są przez dwie osoby 

(wykładowców Instytutu Neofilologii) i kodowane.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do 

opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu. 

 

§ 6 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, poświadczające ich udział 

w konkursie. 

2. Przewidziane nagrody dla każdego rocznika:  

1) za pierwsze miejsce: Humans of New York. Ludzie Nowego Jorku Brandon 

Stanton, 

2) za drugie miejsce: Macbeth Jo Nesbo. 

3. Jury może przyznać także inne nagrody i wyróżnienia, w przypadku pozyskania 

dodatkowych fundatorów. 

4. Werdykt jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 7 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu literackiego jest Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, 

jako organizator Konkursu. Adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony 

Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 

665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 

Chełm. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika konkursu.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza dane osobowe w celach 

zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia informacji o wynikach 

konkursu, przyznania nagród i dyplomów, w celu wypełnienia obowiązków podatkowych 

i rachunkowych, a także w celach marketingowych i archiwalnych.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu  jest dobrowolne, ale niezbędne 

do udziału w Konkursie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  wskazanych 

wyżej celów. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom 

trzecim przetwarzanie tych danych. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia 

przetwarzania  swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich 

przetwarzanie. 



9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi Konkursu  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

11. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

§ 8 
Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podawanie do 

wiadomości publicznej ich danych, w tym wizerunku oraz imienia i nazwiska, we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach o jego wynikach. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

 

1. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia laureatów. 

3. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych 

w trakcie konkursu oraz wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu. 

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu konkursu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczelniany konkurs literacki organizowany przez Instytut Neofilologii 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
 

 

Formularz zgłoszeniowy 
 

 

Imię……………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko………………………………………………………………………………………... 

Hasło (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie)………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………….e-mail………………………………………….. 

Kierunek studiów,  rok ................................................................................................................. 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………... 

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

 

Data wpływu pracy (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) ………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu 

uczelnianego konkursu literackiego organizowanego przez Instytut Neofilologii Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ 

w Chełmie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowych, w zakresie 

prowadzenia i realizacji Konkursu, a także w celach  udostępnienia informacji o wynikach 

Konkursu, przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych. 

 

Oświadczam, że zgłoszona wyżej praca jest mojego autorstwa i nie była nigdzie dotąd 

publikowana oraz przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego 

tekstu. 

 

Oświadczam, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przenoszę na 

rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie autorskie prawa majątkowe do 

tekstu zgłoszonego do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.), oraz przenoszę na PWSZ w Chełmie własność egzemplarza tego 

tekstu.  

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54 w 

Chełmie oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania  danych, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania  danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie. 

 

W związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, wyrażam zgodę na podawanie do 

wiadomości publicznej moich danych, w tym mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska,                

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach                  

o jego wynikach. 

 

 

Data: ………………….  Czytelny podpis: …………………………………………… 

 


