
Regulamin konkursu
„Śladami księżnej Daisy”

1. Organizatorem  konkursu  „Śladami  księżnej  Daisy”  jest  Zespół  Szkół  Politechnicznych
„Energetyk” w Wałbrzychu. Konkurs objęty jest patronatem Zamku Książ w Wałbrzychu,
fundacji  księżnej  Daisy  von Pless  oraz  Prezydenta  Wałbrzycha  Pana  Romana  Szełemeja.
Konkurs odbywa się we współpracy z Biblioteką pod Atlantami oraz  BWA.

2. Celem konkursu jest:

 Zapoznanie się z postacią księżnej Daisy
 Popularyzacja działań charytatywnych księżnej Daisy w naszym regionie 
 Rozwijanie działalności twórczej i prezentowanie własnych obserwacji i przemyśleń 

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie publicznych i  niepublicznych:  szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych oraz studenci uniwersytetu trzeciego wieku w aglomeracji wałbrzyskiej
i miasta Pszczyna.

4. Zadaniem konkursowym jest utworzenie pracy w formacie A3 w technice:

 fotograficznej
 grafiki komputerowej
 plastycznej
 kolażu

Konieczne jest dodanie opisu słownego wyjaśniającego związek pracy z postacią księżnej Daisy.
 pracy literackiej – opowiadanie lub wiersz

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 Etap I - szkolny

 Etap II - finał

6. Każda placówka oświatowa może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę uczestnika w każdej 
z kategorii konkursowych.

7. Uczestnik  przystępując do Konkursu oświadcza,  że jest  wyłącznym autorem nadesłanych
pracy konkursowych. W konkursie mogą brać wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do



dnia  ogłoszenia  wyników  konkursu  nie  były  nigdzie  publikowane  i  udostępniane
w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń terytorialnych.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie i niewycofanie przez cały okres realizacji
Konkursu zgody na przetwarzanie  danych osobowych uczestników, na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym w szczególności  w przypadku uzyskania  przez uczestnika Laureata lub
wyróżnienia  w  Konkursie  na  rozpowszechnienie  imienia  i  nazwiska  oraz  miejscowości
zamieszkania,  w  szczególności  na  stronach  internetowych  Organizatora.  Natomiast  
w przypadku wszystkich zgłoszonych prac rozpowszechnienia w/w danych podczas wystawy
prac lub jej publikacji.

9. Każdą  z  nadsyłanych  prac  należy  opatrzyć  imieniem  i  nazwiskiem  Autora/Autorki,
informacją  o  szkole  i  klasie,  do  której  Autor/Autorka  uczęszcza  oraz  ewentualnym
tytułem. Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć  zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.  Prace  nadesłane  pocztą  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Prace
uszkodzone nie będą podlegać ocenie.

10.Do  wysłanych  prac  należy  dołączyć  papierową  wersję  protokołu  z  pierwszego  etapu
konkursu i oświadczenie zwycięzców etapu szkolnego Konkursu, a w przypadku nieletnich
oświadczenie ich prawnych opiekunów (załącznik 1 i 2)

11.Praca literacka – opowiadanie może maksymalnie zawierać do 30 000 znaków ze spacjami.
Zarówno opowiadanie jak i wiersz muszą być wydrukowane w formacie A4. Tekst musi być
pracą własną i nie może być wcześniej publikowany.

12.Prace można dostarczać do dnia 28.02.2023 r. (włącznie) następującymi sposobami

 pocztą na adres:
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 5
58-300 Wałbrzych

z dopiskiem KONKURS
 osobiście pod wskazany adres do Sekretariatu Zespołu Szkół Politechnicznych 

„Energetyk”

13.Prace  oceniać  będzie  Jury  Konkursowe  złożone  z  pracowników  szkoły,  galerii  BWA,
Biblioteki pod Atlantami oraz zamku Książ.

14.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas II – V szkół podstawowych,
 uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych,
 uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 studenci uniwersytetu trzeciego wieku

15.Przy  ocenianiu  Jury  Konkursowe  będzie  brać  pod  uwagę  estetykę,  pomysłowość,
oryginalność, czytelność przekazu i wyjaśnienia związku z księżną Daisy von Pless.

16.Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.



17.Rozstrzygnięcie konkursu literackiego 23.03.2023 w Bibliotece  pod Atlantami „Herbatka  
z księżną Daisy”, uroczyste wręczenie nagród, odczytanie prac nagrodzonych. 

18.Rozstrzygnięcie  konkursu  w  kategorii  fotografia,  grafika  komputerowa,  praca  plastyczna,
kolaż odbędzie się w ostatnim tygodniu marca 2023 w Galerii BWA na Starej Kopalni, gdzie
będzie zorganizowana uroczysta gala i wystawa prac nagrodzonych w konkursie.

19.Zespół  Szkół  Politechnicznych  „Energetyk”  zastrzega  sobie  możliwość  wykorzystania
nadesłanych prac w swoich publikacjach i wydawnictwach.

20.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do 
prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace 
stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań 
związanych z obchodami Roku Księżnej Daisy w 2023.


