
 

 

 

 

Dębica, dnia 10 listopada 2021 r.  

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  Z OKAZJI 200. ROCZNICY URODZIN  

CYPRIANA KAMILA NORWIDA  

PATRONA ROKU 2021 

 

 

W tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, właściwie Cypriana 

Ksawerego Gerarda Walentego Norwida herbu Topór. Ten wybitny twórca – poeta, prozaik, 

dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof urodził się 24 września 1821  

w Laskowie-Głuchach. Zmarł na obczyźnie 23 maja 1883 w Paryżu. Zapisał się w polskiej 

kulturze złotymi zgłoskami jako jeden z największych romantyków. Jest uznawany za 

ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów tego okresu. Wielu znawców literatury 

umiejscawia jego twórczość w klasycyzmie i parnasizmie (prądzie literackim powstałym we 

Francji w drugiej połowie XIX wieku). Parnasizm był nurtem przejściowym pomiędzy 

romantyzmem i symbolizmem. Wywarł też wpływ na twórców z pokolenia Młodej Polski. 

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie 

jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem 

Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy 

zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas szkół 

ponadpodstawowych z powiatu dębickiego do udziału w Konkursie na wykonanie porfolio 

poświęconego patronowi roku 2021 pt. „C.K. Norwid SZTUK-MISTRZ jakiego nie znamy … 

poeta, malarz, podróżnik, grafik i rzeźbiarz”.  
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Z OKAZJI 200. ROCZNICY URODZIN  

CYPRIANA KAMILA NORWIDA  

PATRONA ROKU 2021 

 

 

 

I. Organizator konkursu 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

 

II. Cel konkursu 

1. Uczczenie 200 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. 

2. Rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni. 

3. Zachęcanie do poszukiwania ciekawych rozwiązań z wykorzystaniem poznanych 

technik; 

4. Propagowanie twórczości Cypriana Kamila Norwida. 

 

III. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas 

szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego.  

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie portfolio przedstawiające wybrane 

aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy. 

3.  Projekt ma być przygotowany przez ucznia, pod opieką merytoryczną nauczyciela. Do 

Konkursu nie będą dopuszczane prace zespołowe. 

4. Projekt powinien uwzględniać jak największy wkład własny ucznia. W przygotowaniu 

projektu uczeń może wykorzystywać opracowania naukowe, lektury, szkice, historyczne 

dane źródłowe, a także inne materiały, w szczególności dotyczące mniej znanych 

aspektów życia lub twórczości artysty.  

5. Technika wykonania: opracowanie w dowolnej formie portfolio dotyczące C.K. Norwida 

(przygotowanie życiorysu, zgromadzenie archiwaliów, dokumentów, zdjęć, ect.). Na 

podstawie ww. dokumentacji przygotowanie w atrakcyjnej formie portfolio wybitnego 

twórcy (teczki, skoroszytu, segregatora z opracowanymi materiałami o C.K. Norwidzie). 

6. Praca musi być wykonana indywidualnie, wyglądać estetycznie. 

7. Prace muszą być opatrzone danymi zgłoszeniowymi (formularz i karta zgłoszenia są do 

pobrania na stronie). Niepodpisane prace nie będą oceniane. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. Prace konkursowe podlegają ocenie komisji konkursowej. 

10. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu (należy dołączyć informacje o uczestniku konkursu: imię 

i nazwisko, klasa, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu do kontaktu, 

adres e-mail). 

11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

 
 

www.mbpdebica.eu 



Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 

 

IV. Ocena prac konkursowych 

Konkurs jest jednoetapowy. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu, 

rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość  

i oryginalność nadesłanych prac. 

 

V. Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Termin składnia prac upływa 29 listopada 2021 r., do godz. 18.00. 

2. Prace można należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Dębicy, Czytelnia i Dział Zbiorów Regionalnych., ul. Akademicka 10, 39-200 

Dębica. 

 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej MiPBP w Dębicy  

w dniu 30 listopada 2021 r.  

2. Finał konkursu i wręczenie nagród nastąpi 2 grudnia 2021 r., o godz. 17.00 w Czytelni  

i Dziale Zbiorów Regionalnych MiPBP w Dębicy podczas „Wieczoru Norwidowskiego”. 

  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu 

i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania 

lub zawieszenia z ważnych przyczyn. 

4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie  

internetowej: www.mbpdebica.eu.  

5. Komisja konkursowa ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania 

laureatów konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

  



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła (adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                        ……………………………………………..  

                                                        podpis opiekuna   
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych  

i wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………… 

na potrzeby organizacji Konkursu z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida 

Patrona Roku 2021, zgodnie  z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).  

        

 

                                                                                                                              
……………………………………………… 

                                                                                 data i czytelny podpis opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Wypełniając obowiązek określony 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 - RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Dębicy, adres: ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MiPBP w Dębicy: iod@mbpdebica.eu. 

3. Państwa dane osobowe: 

1) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego, w tym 

ogłoszenia laureatów; 

2) będą przekazywane członkom komisji konkursowej; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

5) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 

przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

4. Posiadają Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

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

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie 

określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

 

 

 


