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Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego  

ogłasza  

I edycję Konkursu Kreatywnego o Złotą Kropkę 

 

Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów i uczennic oraz tegorocznych 

absolwentów polskich szkół średnich. Autorkami i autorami prac konkursowych mogą 

zostać tylko osoby, które nie przekroczyły 20 roku życia. Przyjmujemy prace konkursowe 

napisane w języku polskim. 

 

W pierwszej edycji Konkurs rozgrywać się będzie w trzech kategoriach – typografii (krój 

pisma), poezji twitterowej, prozy twitterowej:  

I. W konkursie typograficznym zapraszamy do nadsyłania autorskiego 

projektu kroju pisma; 

II. W konkursie na poezję twitterową zapraszamy do nadsyłania cyklu pięciu 

utworów, przy czym każdy utwór musi mieścić się w 280 znakach (czyli w 

objętości jednego Tweeta); 

III. W konkursie na prozę twitterową zapraszamy do nadsyłania utworu 

rozpisanego na Tweety o maksymalnej objętości 50 Tweetów (jeden Tweet 

może zawierać maksymalnie 280 znaków). 

 

Termin nadsyłania prac: do 25 sierpnia 2021 roku. 

 

Prace – wyłącznie w wersji elektronicznej, w pliku PDF (w przypadku kategorii II-III) 

albo PDF/jpg/png (w przypadku kategorii I), – prosimy przesyłać na nasz adres: 

konkurs@uni.opole.pl, wskazując w temacie maila, której kategorii dotyczy zgłoszenie. 

Nazwa pliku powinna być skonstruowana według następującego wzoru: NUMER-

KATEGORII_tytuł-pracy, np. I_ComicSans4ever, II_Wróbel-na-dachu, III-Larry-the-Bird. 

Oprócz pracy do przesyłki elektronicznej prosimy dołączyć osobny plik PDF z 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. 

 

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez uczestnika 

Konkursu – a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego rodzica lub 

opiekuna prawnego – pisemnych oświadczeń: 

1. O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet 

Opolski na potrzeby Konkursu; 

2. O zapoznaniu się z zasadami Konkursu, w tym dotyczącymi publikacji prac 

oraz przyznawania nagród oraz o akceptacji tych zasad; 



 

2 
 

3.  Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wypełnia 

także opiekun artystyczny uczestnika Konkursu. 

 

Oświadczenia te powinny zostać potwierdzone odręcznym podpisem, 

zeskanowane i przesłane na adres sekretariatu Konkursu: konkurs@uni.opole.pl. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji tożsamości uczestników drogą 

telefoniczną lub mailową, także poprzez kontakt ze wskazanymi instytucjami 

edukacyjnymi. 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorem 

zgłoszonych dzieł jest uczestnik/czka Konkursu, oraz z wyrażeniem zgody na ich 

nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie przez Uniwersytet 

Opolski w celach promocyjnych lub informacyjnych, w tym także na ich publikację w 

drukowanych materiałach promocyjnych lub informacyjnych oraz na stronach 

internetowych Uniwersytetu Opolskiego, w tym na stronach internetowych Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego i stronie domowej Konkursu. 

 

Uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu planujemy na wrzesień 2021 roku. 

O dokładnej dacie poinformujemy drogą mailową. Informacja ta znajdzie się także na 

stronie Wydziału Filologicznego UO http://konkurs.wfil.uni.opole.pl oraz na stronie FB 

wydziału (https://www.facebook.com/WFILUO), Instytutu Nauk o Literaturze UO 

(https://www.facebook.com/inol.uni) oraz kierunku Edytorstwo 

(https://www.facebook.com/EdytorstwoUO).  

 

Wartość nagród (w każdej kategorii osobna i równorzędna) w tegorocznej 

edycji Konkursu wynosi: 

I. Nagroda pierwsza: 200 PLN 

II. Nagroda druga: 150 PLN 

III. Nagroda trzecia: 100 PLN 

IV. Nagroda specjalna (przyznawana przez studentów i studentki): 100 PLN 

 

Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród z którejś kategorii i 

dopuszcza przyznawanie nagród prywatnych przez osoby i instytucje. Jury decyduje 

również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Zgłaszając pracę do Konkursu, uczestnik oraz jego opiekun prawny potwierdzają, 

iż wyrażają zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu oraz wyrażają zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia 

Konkursu (zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych wyraża również 

opiekun artystyczny). Mają również prawo do wglądu do nich i do ich modyfikacji. 

https://www.facebook.com/WFILUO
https://www.facebook.com/inol.uni
https://www.facebook.com/EdytorstwoUO
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest 

Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu (45-040), przy placu Kopernika 11A. Administrator 

danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@uni.opole.pl. Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną do 

przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda. Dane osobowe przetwarzane 

będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z jego zasadami. Dane 

osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Osoby przekazujące dane 

osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak też prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 

Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku 

ich niepodania nie ma możliwości uczestniczenia w Konkursie. 


