PEDEUTOLOGICZNA WIOSNA POEZJI

Szanowni Państwo,
Pracownicy Zakładu Pedeutologii Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają do udziału
w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji. Konkurs ma charakter otwarty i jest
skierowany do studentów, nauczycieli akademickich i nauczycieli pracujących w szkołach
i przedszkolach. Utwory studentów i nauczycieli będą oceniane oddzielnie.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie trzech wierszy opatrzonych godłem1
w terminie od 28.02.2019 do 15.04.2019 na adres mailowy: bszurowska@aps.edu.pl
Zachęcamy, aby pisać o sprawach wielkich, choć pozornie maleńkich, osobach bliskich, chwilach
utrwalonych w zachwycie, o przeżyciach tworzonych kulturą młodości, rozumieniu szczęścia
i poszukiwaniu wyjątkowych dla siebie dróg wolności. Ważna jest zatem szczera i wrażliwa treść
utworów.
Poszukując delikatności, zachwytu i bogactwa metaforyki wybraliśmy wyjątkowy kwiat wiosny –
konwalię. Jest przecież drobna, niepozorna, nawet wątła, ale gdy się nad nią pochylimy, zachwyca nas
swoją urodą, zapachem, zjawiskowym wdziękiem. Przepięknie ujął istotę konwalii Stanisław
Rossowski pisząc:
Jej urodzin nie witał gaik uroczyście,
Niczyj wzrok na nią nie padł, gdy w cieniu wzrastała;
Zbyt niepokaźna była, zbyt wątła, zbyt mała,
Aby miłość rozniecić lub wzbudzać zawiście,
Lecz gdy księżyc na niebie zabłyśnie srebrzyście
Czy zorza się rumieni , czy twarz słońca pała,
Czy wiatr szemrze, deszczowa panuje nawałaPodsłuchują ich gwarę konwaliowe liście.
Wszystkie też kwiatów wonie chłonęła ukradkiem,
Czego tylko opiekun jej, głóg, bywał świadkiem
W końcu rzekła: "Dość będzie!" i wydała kwiecie
I zabłysnęło w bieli rozkwitłe łąk dziecię,
Przedziwny szerząc zapach...A chór ptasząt śpiewał:
"Patrz gaju! kto by tego po niej się spodziewał!"
Stanisław Rossowski

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 maja, gdy kwitną konwalie (szczegółowe informacje
zostaną podane wszystkim uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Nagrody w Konkursie są następujące: I miejsce – Złota konwalia; II miejsce Srebrna konwalia;
III miejsce Biała konwalia.
Nagrody będą przyznane oddzielnie nauczycielom i studentom biorącym udział w Konkursie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓLNEGO TWORZENIA ŚWIATA POEZJI

1

Godło zapewnia anonimowość Twórcom. Autorzy wierszy, zgodnie z procedurą Konkursu, otrzymają
wiadomość na adres maliowy z prośbą o podanie swoich danych.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem:
odo@aps.edu.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi konkursu oraz w celu poinformowania Państwa o jego
rozstrzygnięciu.
4. Podanie danych w adresu e-mail jest konieczne dla zapewnienia Państwu udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania
tych danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
5. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
6. Państwa dane osobowe zostaną usunięte w terminie tygodnia od zakończenia konkursu. Dane laureatów będą
przechowywane przez okres [2 tygodni od zakończenia konkursu].
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl

