
 

 

  

                                      Regulamin 
konkursu z okazji 100-lecia urodzin Tadeusz Różewicza dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

„ZAWSZE RÓŻEWICZ” 
 
 

1. Organizatorami Konkursu są: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk 
w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38 w Krakowie oraz Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa 
małopolskiego. 
 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od października 2021 do grudnia 2021 r.  
Finał odbędzie się  w połowie grudnia 2021 r.  
 

4. Wymagania konkursowe: 
 

 Wybrana forma literacka (minimum 5 wierszy lub poemat lub utwór prozatorski lub 
utwór dramatyczny – nieprzekraczające maksymalnej objętości 1 arkusza, czyli 40 
tys. znaków ze spacjami, lub inny utwór o porównywalnej objętości) o tematyce 
związanej z jednym z wątków twórczości Tadeusza Różewicza: 

 Literatura jako recycling – zużyte w medialnych przekazach elementy 
(ponownie) budulcem tekstu literackiego. 

 Przygotowanie do kolażu autorskiego – zestawianie, składanie, rozrzucanie 
tekstu literackiego. 

 Współczesność oczami obserwatora – diagnosty. 

 Uczestnicy piszą pracę na jeden z powyższych tematów  i w terminie do 31 
października 2021r. przysyłają ją w wersji elektronicznej, wraz z wymaganymi 
załącznikami, na adres mailowy: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 

 
 

 Przed przygotowaniem prac konkursowych, polecamy zapoznać się z poniższą bibliografią: 
Tadeusz Różewicz, Margines, ale…. Wrocław 2010. 
Kazimierz Wyka Różewicz parokrotnie, Warszawa 1977. 
Marta Bukowiecka Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusz Różewicza 
„Czas Literatury” 2017, nr 6.  
https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3534/3077  
Tomasz Kunz „Próba nowej całości”. Tadeusz Różewicz poetyka totalna. „Przestrzenie teorii” 
2006, nr. 6. 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/11405/11086  
Andrzej Skrendo, Różewicz – praktyki dodatków. „Forum Poetyki” 2016 (jesień). 

mailto:kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3534/3077
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/11405/11086


 

 

http://fp.amu.edu.pl/wp-
content/uploads/2016/10/ASkrendo_RozewiczPraktykiDodatkow_ForumPoetyki_jesien2016
.pdf  

 
5. Nagrody konkursowe zapewniane są przez Organizatora. Nie wyklucza to nagród 

indywidualnych przyznawanych przez osoby zainteresowane wspieraniem Konkursu.  
 

6. Wszelkie decyzje organizacyjne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, pozostają  
w kompetencjach Jury Konkursu. 
 

7. Przesyłając pracę na Konkurs, prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez Organizatora na potrzeby Konkursu (wzór zgody jest 
załącznikiem nr 2 dla pełnoletnich uczestników do niniejszego Regulaminu lub załącznikiem 
nr 3 dla rodziców wyrażających zgodę za niepełnoletniego uczestnika). 
 

8.  Opisane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, zgody można wycofać, co jest jednoznaczne z 
rezygnacją udziału w Konkursie. O takiej sytuacji prosimy niezwłocznie poinformować 
Organizatora. 
 

9.  Do pracy konkursowej należy załączyć na osobnym arkuszu (załącznik nr 1) dane uczestnika 
Konkursu: imię i nazwisko autora tekstu, adres do korespondencji, adres e-mailowy, numer 
telefonu, dane adresowe szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).  
Dane te są niezbędne w celu przesłania informacji dotyczących Konkursu. 
 

10.  Dodatkowe informacje o Konkursie: tel. (12) 430-00-15 wew. 230, 506 012 661 
        e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,  

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Centrum 
Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane 
w celu przeprowadzenia Konkursu Literackiego Zawsze Różewicz przez naszą jednostkę. Ich 
pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. 

Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane 
będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. 

 
  
Załączniki: 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla rodziców lub opiekunów  
w przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie jest osobą pełnoletnią.  

 


