Regulamin gminnego konkursu plastycznego
„Słowa wiecznie żywe” –
poświęconego nauczaniu Jana Pawła II
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Strzyżów do udziału w konkursie,
którego tematem jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej słowami Jana Pawła II - „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi” /przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego
1981/.
I. ORGANIZATOR
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Godowej z okazji XX
Dnia Papieskiego.
Siedziba Organizatora:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Godowa 261
38-100 Strzyżów
Tel. 172761127
e-mail: gimgodowa@op.pl
II. CELE KONKURSU
- popularyzacja nauki Jana Pawła II
- skierowanie uwagi uczniów na wartości uniwersalne – dobro, solidarność, życzliwość
- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
- zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
Uczestnicy konkursu dokonują plastycznej interpretacji cytatu podanego w temacie konkursu
Praca ma być wykonana w formie płaskiej.
Dopuszcza się wykonanie pracy dowolnymi technikami i z różnych materiałów z wyjątkiem
materiałów sypkich.
Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Prace będą oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych:
- kategoria klas I – IV szkoły podstawowej,
- kategoria klas V – VIII szkoły podstawowej
Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę wypełnioną drukowanymi literami, zawierającą:

- imię i nazwisko autora pracy
- klasę
- nazwę szkoły wraz z nr telefonu
- imię i nazwisko opiekuna
Do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka
(załącznik1)
Prace należy dostarczyć w terminie do 23.10.2020r. do siedziby organizatora.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu listopada na stronie internetowej
szkoły.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych (publikacja zdjęć prac na
stronie internetowej Organizatora, organizacja wystawy pokonkursowej) w celu promocji konkursu.
Nadesłane prace nie będą zwracane.
V. OCENA PRAC
Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:
- zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,
- oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
- estetykę i formę pracy - wartość artystyczną i techniczną pracy
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzenia
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 – RODO.
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Godowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły
Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za
pośrednictwem adresu e-mail:. adwokat.teczar@gmail.com
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa
szkoły.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4 lub do czasu cofnięcia zgody.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
1) dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,
3) usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych - RODO,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 – RODO,
5) przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO.

W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie
narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego
naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie swoich
danych osobowych (w przypadku osób nagrodzonych), zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej,
na stronie internetowej Organizatora.
Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ
W KONKURSIE „SŁOWA WIECZNIE ŻYWE” ORGANIZOWANEGO
PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GODOWEJ
…………………………………
(miejscowość, data)

Ja
niżej
podpisany/a,
jako
przedstawiciel
ustawowy
……………………………………………………………….. (imię i nazwisko niepełnoletniego
uczestnika konkursu) zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”, niniejszym wyrażam zgodę na jego
udział w konkursie „Słowa wiecznie żywe” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
(imię i nazwisko)......................................................................................................................w związku
z udziałem w konkursie „Słowa wiecznie żywe”, we wszelkich ogłoszeniach (w tym na stronie
internetowej Szkoły) , zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika
konkursu i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Godowej danych osobowych Uczestnika konkursu w celu organizacji i promocji ww. konkursu. Dane
osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie
internetowej, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej
RODO.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie
przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych.
Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z
bezskutecznością zgłoszenia.
……………………………………..
(podpis przedstawiciela ustawowego)

