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II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce ogłasza trzy kolejne 

konkursy organizowane z okazji 100. rocznicy urodzin Patrona pod patronatem Elżbiety 

Dzikowskiej:  

- poetycki „Życie jest największą przygodą”, 

-  prozatorski „Śladami Toniego Halika, czyli moja podróż literacka po różnych zakątkach świata”, 

- plastyczny „Gdzie pieprz ani wanilia nie rośnie, za to groch z kapustą – owszem”. 

1. Konkurs poetycki „Życie jest największą przygodą” organizowany jest w dwóch kategoriach 

wiekowych: dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. 

Zadaniem młodzieży jest napisanie wiersza inspirowanego  postacią wielkiego podróżnika, 

Antoniego, Mieczysława Sędzimira Halika. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy 

utwory poetyckie, które mogą tworzyć cykl lub odrębny tekst. Wiersze zgłoszone do konkursu 

muszą być pracami autorskimi, a także nie powinny być dotąd nigdzie publikowane. Tekst 

należy napisać na komputerze, czcionką Times New Roman oraz podpisać imieniem                          

i nazwiskiem. 

2. Konkurs prozatorski „Śladami Toniego Halika, czyli moja podróż literacka po różnych zakątkach 

świata” również organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas VII               i VIII 

szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest napisanie 

opowiadania inspirowanego wyprawami Toniego Halika. Autorzy opowiadań mogą  również 

sięgnąć do świata fantasy. Ważne jest, by treść pracy odnosiła się do hasła konkursowego i 

wzbogacona była o nazwy miejsc, które zwiedzał Tony Halik. Na opowiadanie powinno składać 

się minimum 250 słów. Tekst należy napisać na komputerze, czcionką Times New Roman oraz 

podpisać imieniem i nazwiskiem. Praca powinna być autorska i premierowa, czyli nigdzie 

wcześniej nie publikowana. 

 

Celem konkursów literackich (zarówno poetyckiego i prozatorskiego) jest: 

- przybliżenie postaci Toniego Halika – podróżnika, odkrywcy, reportera, 

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień wśród uczniów, 

- inspirowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

- rozwijanie wrażliwości i promowanie talentów literackich młodzieży, 

- rozbudzanie wyobraźni. 

 

Kryteria oceny prac literackich: 

- zgodność treści utworów z założeniami konkursu, 

- bogactwo treściowe oraz odpowiednia forma, 

- wykorzystanie różnorodnych gatunków i środków artystycznych, 

- oryginalność pracy, poprawność językowa i stylistyczna. 

 

3. Konkurs plastyczny „Gdzie pieprz ani wanilia nie rośnie, za to groch z kapustą – owszem”  

organizowany jest dla klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Zadaniem uczestników jest wykonanie kolażu inspirowanego własnymi lub wymarzonymi podróżami po 

Polsce. W naszym kraju jest mnóstwo pięknych zakątków, które warte są obejrzenia i uwiecznienia. 

Inspiracją niechaj będzie dla uczestników seria świetnych przewodników: „Groch i kapusta, czyli 

Podróżuj po Polsce” autorstwa pani Elżbiety Dzikowskiej, towarzyszki życia Toniego Halika.  Mając na 
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uwadze dobro naszej planety mile widziane będzie użycie w pracach materiałów ekologicznych                             

i z recyklingu. Wymagana technika – kolaż; format – A3. 

 

Kolaż (również z fr. collage) – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych 

materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one 

naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą 

akrylową, gwaszem). 

Prace wraz z załącznikami (kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów) 

nadsyłamy na adres II SLO im. Toniego Halika, ul. Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka                             

(z dopiskiem – konkurs poetycki/prozatorski/plastyczny) do 25 stycznia 2021r. Skany lub zdjęcia prac 

plastycznych oraz załączników przesyłamy do 22 stycznia 2021r na adres kancelaria2slo@interia.pl 

podając w tytule konkurs plastyczny. 

Nagrody i dyplomy zostaną ufundowane za trzy pierwsze miejsca w każdym z konkursów. 

Jury stanowić będą nauczyciele poloniści i plastycy powołani przez organizatora konkursów.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2021 roku. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr tel. kontaktowego  

Adres e-mail  

Rodzaj konkursu Kategoria I 

(klasa VII – VIII szkoła 

podstawowa) 

 

Kategoria II 

(szkoły ponadpodstawowe) 

Konkurs poetycki - 

„Życie jest największą 

przygodą” 

 

 

 

 

 

 

Konkurs prozatorski - 

„Śladami Toniego 

Halika, czyli moja 

podróż literacka po 

różnych zakątkach 

świata” 

  

Konkurs plastyczny - 

„Gdzie pieprz ani 

wanilia nie rośnie, za to 

groch z kapustą – 

owszem” 
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Oświadczenie 

 

• Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem 

prac zgłoszonych do  konkursu wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą. 

• 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 (RODO) oraz z ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonym 

przez mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i promocji 

niniejszego konkursu, w tym podania podstawowych danych osobowych 

autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu 

informacji. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne i niekonsultowane 

publikowanie prac oraz wykorzystanie w celach promocyjnych zgłoszonych 

przeze mnie prac  konkursowych w tym na zamieszczenie prac w wystawie 

konkursowej, tablicach ogłoszeniowych i na stronach internetowych i w 

publikacjach II SLO Ostrołęka lub zleconych przez II SLO Ostrołęka oraz 

udzielam II SLO Ostrołęka majątkowych praw autorskich do prac na ich 

bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych tj. udzielam licencji.** 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

uczestnictwa w niniejszym konkursie. W przypadku usług społeczeństwa 

informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest 

przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko 

nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w 

przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę 

rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę uprawnioną 

powoduje nierozpatrywanie zgłoszenia złożonego w konkursie. 

• Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych: 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażonej powyżej jest Dyrektor II Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Toniego Halika z siedzibą przy ul. gen. Ignacego 

Prądzyńskiego 5 w Ostrołęce (kod pocztowy: 07-410), tel.: 29 764-54-37, adres e-

mail: kancelaria2slo@interia.pl . Inspektorem Ochrony Danych jest Adam 

Ochenkowski, nr tel. 29 769-43-83 adres e-mail: kancelaria2slo@interia.pl 

2. Celem zbierania danych jest organizacja i przebieg konkursu literacko - 

plastycznego. Podstawą przetwarzania jest art. 919 kodeksu cywilnego (konkurs z 

nagrodami). Wizerunek uczestników będzie wykorzystywany stosownie do art. 81 

Prawa Autorskiego. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych i zdjęć 

uczestnika będzie wykorzystywane w celach związanych z organizacją, 

przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. 

mailto:kancelaria2slo@interia.pl
mailto:kancelaria2slo@interia.pl
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3. Podanie danych jest niezbędne do udziału w konkursie literacko - plastycznym. 

W przypadku niepodania danych udział w konkursu nie będzie możliwy. 

4. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie www.slo2.pl oraz 

w sekretariacie u Administratora. 

• Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z ww. 
publikacjami. 

• Podpisanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne, że osoby podpisujące 

znają i w pełni akceptują Regulamin konkursu literacko - plastycznego. 

 

• OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ                        
W KONKURSIE LITERACKO - PLASTYCZNYM 2020 POD HASŁEM „Życie jest największą 
przygodą”/ „Śladami Toniego Halika, czyli moja podróż literacka po różnych zakątkach 
świata”/ „Gdzie pieprz ani wanilia nie rośnie, za to groch z kapustą – owszem” 

„Ja, niżej podpisany/a ojciec/matka/opiekun prawny
 ....................................................................................................................(imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na udział ..........................................................………………………………... 
 (imię i nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa, wiek) w Konkursie literacko – plastycznym  
pod hasłem  
„Życie jest największą przygodą”/ „Śladami Toniego Halika, czyli moja podróż 
literacka po różnych zakątkach świata”/ „Gdzie pieprz ani wanilia nie rośnie, za to 
groch z kapustą – owszem” 

 organizowanym przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika                            
w Ostrołęce. 
Oświadczam, że składam oświadczenie określone w powyższej treści. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu literacko - 

poetyckiego oraz klauzulą informacyjną i w pełni akceptuję jego/ich postanowienia 

oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie.” 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna data i czytelny podpis uczestnika 
konkursu 

*W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie i ww. 

oświadczenia składają rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

 

http://www.slo2.pl/

