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§ 1. Cele i nazwa 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Konkursu Tłumaczeniowego „I TY MOŻESZ 

ZOSTAĆ TŁUMACZEM”.   
2. Cele Konkursu: 

a) popularyzacja literatury angielskiej;  
b) zachęta do poznawania kontekstów kulturowych tekstów literackich i  poetyckich;  
c) doskonalenie warsztatu tłumaczeniowego, w tym promowanie świadomego stosowania strategii 

tłumaczeniowych w odniesieniu do tekstów literackich;  
d) pogłębianie wiedzy filologicznej poprzez rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych. 

 

e) Realizacja programu doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych.  
3. Konkurs ma zasięg szkolny i jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII 
 

 

 2. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni. Opiekę nad 

przebiegiem konkursu sprawuje nauczyciel języka angielskiego i doradztwa zawodowego -

Jolanta Lipa  
2. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem udziału w Konkursie zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem. 

 

                 3. Zasady ogólne konkursu  
1. W celu zgłoszenia swojego udziału należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 

zgodę rodzica na udział w konkursie (załącznik do pobrania) do p. Jolanty Lipa w terminie do 15 

września 2022 roku.  
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa  
1. Konkurs tłumaczeniowy jest kierowany do uczniów zainteresowanych tematyką przekładu 

polsko-angielskiego i angielsko-polskiego.     
2. Zadaniem uczestników będzie przekład zaproponowanych przez Komitet Organizacyjny tekstów: 

jednego z języka polskiego na język angielski (proza) oraz jednego z języka angielskiego na język 
polski (wiersz).  

3. Zabronione jest korzystanie z programów tłumaczeniowych. 
 

4. Uczestnicy mogą posługiwać się słownikami internetowymi.  



 

 

§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 22 września 2022r. o godzinie 9.00 w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Lubieni. 

2. Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a) prawidłowe rozumienie tekstu w języku angielskim/polskim; 

b) wierne przekazanie treści w języku angielskim/polskim; 

c) poprawność językowa i stylistyczna; 

d) twórcze wykorzystanie warsztatu tłumaczeniowego; 

e) trafność rozwiązań translatorskich.  
4. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci wyróżnieni za oryginalność tłumaczenia.  
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  
6. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do 29 września 2022r. 

 

 

§ 6. Informacje dodatkowe  
1. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do udziału w 

Konkursie oraz ewentualnej nagrody.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez uczestników Konkursu.  
3. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.    
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych:  
1. W celu organizacji Konkursu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni pozyskuje od osób 

zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.   
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Lubieni z siedzibą w Lubieni ul. Iłżecka 20 27-230 Brody.  
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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).  
4. Dane osobowe (zgodne z formularzem zgłoszeniowym) podawane są przez osoby, których dane 

dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są 

one przez Organizatora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą 

przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu 

przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w 

tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie 

skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również 

złożyć skargę do organu nadzorczego.  
6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania          

o wynikach konkursu.



 


