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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Pomagam, bo lubię” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Szkolny przy współpracy pedagoga i 

psychologa szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem. 

2. Przedmiotem konkursu jest zachęcanie społeczności uczniowskiej do pomagania innym 

oraz propagowanie idei wolontariatu. 

3. Konkurs trwa od 21-30 listopada 2018r. - do tego dnia można składać prace w gabinecie 

psychologa i pedagoga szkolnego. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 grudnia 2018 roku w trakcie „Szkolnego Dnia 

Wolontariatu”. 

II. CELE KONKURSU. 

1. Popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu. 

2. Kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej. 

3. Promowanie idei wolontariatu. 

4. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów i pokazywanie ich umiejętności na szerszym 

forum. 

5. Poszerzenie wśród uczniów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy 

wolontariuszy. 

6. Zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w 

inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych 

opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.  

III. ADRESACI KONKURSU. 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 Szkoły Podstawowej im. gen. M. Zaruskiego nr 

3 w Zakopanem.  

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA.  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej: plakatu promującego 

wolontariat, zachęcającego do pomagania innym.  

2. Jeden plakat może być wykonany przez maksymalnie 3 uczniów. 

3. PLAKAT: format B2 (50cm na 70 cm). 

4. Technika: rysunek, malarstwo (kredki, pastele, farby plakatowe, mazaki). 

5. Zgłoszone prace muszą zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora/autorów, klasę. 
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6. Plakat zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany.  

7. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie prace plastyczne będące wynikiem 

indywidualnej pracy twórczej uczniów, nie naruszające praw osób trzecich.  

8. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.  

9. Prace przechodzą na własność Szkoły. 

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna 

prawnego klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych w SP3 (załącznik     

nr 1) oraz oświadczenia (załącznik nr 2). 

V. DANE OSOBOWE. 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach 

niniejszego konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego 

w Zakopanem.  

2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu 

niezbędnym dla właściwej realizacji konkursu, w tym przekazania nagród 

zwycięzcom.  

3. Uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia 

i nazwiska na stronie internetowej, gdy zostaną zwycięzcami konkursu lub zostaną 

wyróżnieni.  

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

VI. KOMISJA KONKURSOWA. 

1. Prawidłowy przebieg konkursu zapewnia specjalna Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatora.  

2. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonią spośród swego grona Przewodniczącego.  

3. W ramach swoich kompetencji Komisja Konkursowa:  

a) wyłoni autorów najlepszych plakatów,  

b) będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 

c) będzie rozstrzygała wątpliwości pojawiające się w związku z konkursem.  

4. Wszelkie rozstrzygnięcia i decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje bezwzględną 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 
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Kryteria oceny prac konkursowych 

Uczestnik może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

1. Zgodność przekazu pracy z celem konkursu 0-5 punktów. 

2. Walory artystyczne i estetyczne 0-5 punktów. 

3. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki 0-5 punktów. 

4. Pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej 0-5 punktów. 

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD. 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru 3 najlepszych 

prac konkursowych: Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługują od niej 

odwołania.  

3. Wręczenie nagród zdobędzie się dnia 5 grudnia 2018r. w trakcie „Szkolnego Dnia 

Wolontariatu”. 

4. Autorzy najlepszych i wyróżnionych plakatów zostaną poinformowani o wynikach 

konkursu dnia 5 grudnia 2018r. w trakcie „Szkolnego Dnia Wolontariatu”. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i 

życzymy powodzenia 

Organizatorzy 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Plastycznego „Pomagam, bo lubię”. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Zakopanem 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, 

iż: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego 

w Zakopanem. 

Inspektor ochrony danych: 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Zakopanem. 

email: iodo.zakopane@gmail.com  

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu: 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Pomagam, bo lubię” dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Zakopanem zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.). 

Prawnie uzasadniony interes: 

Nie dotyczy. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa nr 3. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Prawo cofnięcia zgody: 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 5310300,  

fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 

uniemożliwieniem udziału ucznia w Konkursie Plastycznym „Pomagam, bo lubię” dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Zakopanem w roku szkolnym 2018/2019 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w 

Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Zakopanem na potrzeby konkursu plastycznego „Pomagam, 

bo lubię” organizowanego dla uczniów SP3 w roku szkolnym 2018/19. 

...................................................... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:iodo.zakopane@gmail.com
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

Plastycznego „Pomagam, bo lubię”. 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....………………….., 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a ………………..…………………………………..……….………………………… 

(adres)  

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  

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

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Plastycznym „Pomagam, bo lubię” 

organizowanym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem w roku szkolnym 2018/2019 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

b) wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. M. 

Zaruskiego w Zakopanem: imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego na liście laureatów 

konkursu i/lub osób wyróżnionych w konkursie. 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Zakopanem  zdjęć, zawierających wizerunek mojego 

dziecka, zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia konkursu. 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 


