
 

REGULAMIN  

RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

POD HASŁEM 

„Folk - projekt” 
 

Cele konkursu: 

 Rozbudzanie zainteresowania modą patriotyczną. 

 Kultywowanie regionalnej i polskiej tradycji. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski, 

 Dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,  poznanie historii, tradycji, 
architektury, przyrody swojego regionu, 

  Dostrzeganie piękna ojczystego miejsca 

 Pielęgnowanie i włączanie młodego pokolenia w popularyzowanie kultury patriotycznej. 

 Umacnianie więzi międzypokoleniowych. 

 Rozwijanie twórczych inwencji dzieci, pobudzenie wyobraźni i zdolności plastycznych. 
 
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie. 
Uczestnicy konkursu: 
Dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz dzieci z klas I – III wraz z rodzicami 
Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Kociszewie. 
Zasady uczestnictwa: 
1. Udział w konkursie polega na zaprojektowaniu koszulki patriotycznej dla dziecka. 
2. Projekt powinien być wykonany w formacie A1 
3. Prace należy wykonać wspólnie z rodzicami. 
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę walory estetyczne oraz sposób przedstawienia tematu 

konkursu. 
5. Prace należy dostarczyć do siedziby szkoły wraz z dołączoną KARTĄ UCZESTNIKA wypełnioną i 

podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego do 8.11.2022r. 
Sprawy organizacyjne 

1. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii. 
2. Podsumowanie konkursu  i wręczenie nagród odbędzie się podczas Wieczornicy w dniu 

9.11.22r. 
3. Oceny prac dokona komisja w składzie powołanym przez Organizatora. 
4. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody. 
5. Prace będą eksponowane na sali gimnastycznej podczas Wieczornicy 9.11.2022r 
6. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora. 
7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik nieodpłatnie, 

bez ograniczenia w czasie i przestrzeni przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe i 
niemajątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na następujących polach eksploatacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 

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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie(dalej jako „Administrator”)z 
siedzibą przy ul.Kociszew 32, 97-425 Kociszew. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 44 634-12-39 lub za 
pomocą poczty elektronicznej:kociszewsp@poczta.onet.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt@wbsystem.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i organizacji rodzinnego konkursu plastycznego „Folk-projekt”, promocji 

działań Administratora, a także w celach archiwizacyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest: 

a) wykonanie zadania w interesie publicznym w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO którym jest: 

 umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, 

 umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, 

 opublikowanie informacji o laureatach, 

 archiwizacja dokumentów, 

 obrona ewentualnych roszczeń oraz ich egzekucja; 

b) dobrowolnie wyrażona zgoda osoby lub opiekuna prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO na przetwarzanie danych osobowych w 

celów promocyjnych; 

c) publikację wizerunku w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny a przetwarzanie danych osobowych dotyczy zgłoszonych prac konkursowych, imienia i nazwiska 

oraz wizerunku uczestników konkursu 

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, portalach społecznościowych i innych mediach a także 

Urzędowi Miejskiemu w Zelowie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) w zakresie danych niezbędnych do udziału w Konkursie; 

b) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku.  
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8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 

RODO; 

b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

c. przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

d. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

9. W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 7 ppkt a) - e) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony 

Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą 

zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 
 

Koordynator:  Ewelina Pawlak - Paziewicz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA UCZESTNIKA  

 
RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

POD HASŁEM 

 

„Folk - projekt” 

 
 
 

 
Imię i nazwisko autorów pracy…………………………………………………………… 
 
 
 
Klasa…………………………………………… 
 
 

 Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki oraz 
udostępniono mi informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej mojej i mojego dziecka przez 
Organizatoraw jego działalności promocyjnej 

 złożoną na Konkurs pracę uczestnik/uczestnicy wykonali osobiście i przysługują im wszelkie autorskie 
prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone  
 

…………………………………………………………………………  
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego 

oraz wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 

przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie, portalach społecznościowych i 

innych mediach w sposób ogólnodostępny w związku  

z udziałem  mojego i mojego dziecka w rodzinnego konkursu plastycznego „Folk-projekt”. 

Jednocześnie   oświadczam,   że   jestem   świadoma/y,   iż   podanie   danych   jest dobrowolne oraz że 

mam prawo dostępu do treści podanych danych, a także ich sprostowania i usunięcia. 

 

…………………………………………………………………………  
Data i czytelny podpis uczestnika /rodzica 

*podkreślić właściwe 

 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 
883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla 
celów promocyjnych Organizatora. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………. 

…………………………………………………… 
 
Miejscowość, data                                                                                                        Podpis rodzica / opiekuna 


