
 
 

 

„Don Qujiote” en mi imaginación 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PLASTYCZNĄ INTERPRETACJĘ  

FRAGMENTÓW POWIEŚCI  

MIGUELA DE CERVANTESA „DON QUIJOTE DE LA MANCHA” 

 

I. Organizatorzy i patroni konkursu. 

Organizatorami konkursu są XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Zbigniewa Herberta oraz XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie. 

Honorowy patronat nad konkursem przyjęło Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce. 

 

II. Cele i założenia konkursu. 

Główne cele konkursu to: przybliżenie młodzieży klasyki literatury hiszpańskiej, zachęcenie do czytania jej 

w oryginalnym języku oraz rozwijanie talentów plastycznych. Celem dodatkowym jest doskonalenie 

umiejętności czytania i rozumienia tekstu w języku hiszpańskim. 

 

III. Adresaci konkursu. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znających język 

hiszpański lub uczących się tego języka. 

 

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej w dowolnym formacie i dowolnej technice (z 

wyjątkiem prac przestrzennych) będącej ilustracją lub twórczą interpretacją jednego lub kilku 

wskazanych fragmentów powieści Miguela de Cervantesa „Don Quijote de la Mancha”. Fragmenty 

powieści stanowią Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

2. Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę plastyczną.  

3. Złożona do konkursu praca powinna być na odwrocie opatrzona fragmentem powieści, którym była 

inspirowana oraz danymi o jej autorze (imię i nazwisko ucznia, szkoła wraz z adresem i numerem telefonu, 

imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail uczestnika i opiekuna).  Uczestnicy załączają ponadto oświadczenie 

(Załącznik nr 2), w przypadku niepełnoletnich podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych. 

4. Pracę należy przesłać na adres: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa lub złożyć w bibliotece XCIX 



Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta lub  XLVII LO im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie. 

Na kopercie lub okładce pracy plastycznej należy umieścić dopisek „Don Quijote de la Mancha”.  

 

V. Przebieg konkursu. 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia. Prace konkursowe przyjmowane są do dnia 10 grudnia 

2022 r. do godziny 16.00. W przypadku prac wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania prac. O jego 

wynikach laureaci zostaną poinformowani przez organizatora drogą mailową.  

3. Prace konkursowe oceni jury złożone z nauczycieli języka hiszpańskiego oraz plastyka. Jury, wyłaniając 

laureatów konkursu, weźmie pod uwagę plastyczną interpretację tekstu powieści, dobór środków 

artystycznego wyrazu, inwencję twórczą oraz estetykę wykonania. 

 

VI. Prawa autorskie. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wystawianie jej (wraz z danymi o autorze) w 

przestrzeni publicznej szkół - organizatorów oraz zamieszczenie jej zdjęcia w gazetce szkolnej HerbertPress. 

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wydają rodzice/opiekunowie prawni składając wraz z pracą 

Załącznik nr 2. 

 

VII. Dane osobowe. 

Dane osobowe Uczestników i Opiekunów Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru nagród. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział  

w Konkursie.  

Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich 

poprawiania, a także usunięcia.  

Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów Konkursu jest XCIX Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Fundamentowa 38/42 w 

Warszawie oraz XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Międzyborska 64/70 w 

Warszawie. 

Dane osobowe Uczestników i Opiekunów będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych konkursu i promocji szkół. 



Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Opiekunów obejmować będzie następujący zakres danych: 

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły.  

Uczestnikom i Opiekunom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Uczestnik i Opiekun konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu.  

Dane Uczestników i Opiekunów konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

Dane Uczestników i Opiekunów konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

Osoby małoletnie, by wziąć udział w Konkursie, powinny dołączyć do prac pisemną zgodę rodziców bądź 

prawnych opiekunów (Załącznik nr 2). 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Prace przedstawione do konkursu nie są zwracane ich uczestnikom. 

2. Jury wyłoni laureatów w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. 

3. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez jego organizatorów i patronów.  

5. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu  

Halina Kwiatkowska, adres e- mail: h.kwiatkowska@herbert99lo.edu.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


