
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa 

w konkursie plastycznym „Polski ZŁOTY ma sto lat!.” (zwany dalej: Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim (dalej zwany: Organizatorem). Partnerem finansowym konkursu jest Narodowy Bank 

Polski.  

§ 2 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy i świadomości o polskim złotym 

2. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów  

3. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych 

4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

§ 3 

Zasady konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie ze szkół podstawowych powiatu radzyńskiego 

i okolicznych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 

w Radzyniu Podlaskim. Zadaniem uczestników Konkursu jest zinterpretowanie dowolną 

techniką plastyczną podanego tematu (praca konkursowa). 

2. Temat pracy konkursowej to „Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Prace mogą przedstawiać 

artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych 

i uczniowie ZSP w Radzyniu Podlaskim. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

5. Praca może być wykonana w dowolnym formacie. 

6. Technika wykonania dowolna: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki 

malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage. 
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7. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. 

8. Prace przechodzą na własność organizatora. 

9. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej 

w innym konkursie. 

11. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

 

§ 4  

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa 

w dniu 21 lutego 2020r. 

2. Komisja konkursowa wybierze po 10 najlepszych prac w obydwu kategoriach.  

3. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: zgodność pracy 

z tematyką Konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu, 

walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

5. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce  podczas finałowej gali konkursu Przedsiębiorczy 

Uczeń, który odbędzie się 12 marca 2020r.  w siedzibie organizatora konkursu. 

6. Nagrody w konkursie otrzyma  10 uczniów – autorów najlepszych prac w obydwu 

kategoriach. 

7. Nagrody otrzymają opiekunowie uczniów szkół podstawowych, którzy wykonali trzy 

najlepsze prace plastyczne.  

8. Organizator przygotuje wystawę prac konkursowych. Wystawa odbędzie się w siedzibie 

organizatora tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim.  

9. Prace na Konkurs można nadsyłać indywidualnie lub grupowo (wszystkie prace z danej 

szkoły). 

10. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony 

DRUKIEM  i  podpisany przez  rodzica/ opiekuna  prawnego  (załącznik nr 1). Formularze 

zgłoszeniowe  należy  dołączyć  do  pracy  konkursowej, oświadczenie w przedmiocie zgody 

(wizerunek i dane osobowe), zgodę dla nauczyciela (wizerunek i dane osobowe). 

11. Każdy Uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę konkursową swoimi  danymi: imieniem 

i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora 

z Uczestnikiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do 

Konkursu. 

12. Administratorem  zebranych  danych osobowych będzie Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 

13. Uczestnik   Konkursu oraz jego   przedstawiciel   ustawowy przekazując  pracę oświadcza, że 

uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy. 



Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom  ani  placówkom. 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej 

§ 5  

Termin składania prac 

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do dnia 

14 lutego 2020 r. na adres:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła 

ul. Sikorskiego 15 

21-300 Radzyń Podlaski 

 z dopiskiem „Konkurs plastyczny Polski ZŁOTY ma sto lat!” 

Prace wysłane po terminie nie będą oceniane. 

 

§ 6 

Dane osobowe 

Na podstawie z 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),  publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  

1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II (adres: 

Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski, numer telefonu: 83 352 73 32), 

reprezentowany przez Dyrektora.   

2. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony 

danych (dane kontaktowe: adres e-mail: maciej.celinski@zspradzyn.pl, numer telefonu: 572-

100-945).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania konkursu plastycznego „Polski 

ZŁOTY ma sto lat!”, dnia 12.03.2020 r.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

archiwalnych.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

6. Dane osobowe uczestników mogą być opublikowane na stronie internetowej szkoły 

www.zspradzyn.pl, www.facebook.com/radzynZSP/, mediach lokalnych takich 

jak: iledzisiaj.pl, radzyninfo.pl. 

7. W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, 

tzn. Facebook, administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności 

UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

http://www.facebook.com/radzynZSP/


§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z akceptacją  treści  niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela 

ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w 

celach promujących Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim 

2. Uczestnicy  konkursu  (ich  przedstawiciele  ustawowi oraz nauczyciele prowadzący)  

wyrażają  zgodę  na przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów  przeprowadzenia  

Konkursu  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 -RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)–załącznik nr 2, oraz załącznik nr 3. 

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej  

ilości  przekazanych  prac,  a  także  do  nieoceniania  pracy  w  przypadku naruszania 

przez pracę przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich 

osób trzecich. 

5. Organizator  zaznacza,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  losowe 

uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu. 

6. Wszelkie  sprawy  sporne  lub  nieobjęte  niniejszym  regulaminem  rozstrzyga 

Organizator. 

7. Informacji dotyczących Konkursu udziela Anna Gryta. 

8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1.  Karta zgłoszenia  

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:………… ……………………………………….................. 

2. KLASA:………………………………………………………..……………………………. 

3. NAZWA SZKOŁY:…………..……………………………………………………………... 

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

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO: ........................................................ 

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA 

WYKONANA PRACA: ……………………………………………………………….. 

 

Ja niżej podpisany/a……………….....………………………………………………… jako opiekun prawny 

…………………………………………………………………………..  (imię i nazwisko uczestnika konkursu) wyrażam zgodę 

na udział nieletniego w konkursie plastycznym „Polski ZŁOTY ma sto lat!„  na zasadach określonych 

w Regulaminie konkursu.          

         …………………………………………...  

          (data, podpis)   

Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH 

OSOBOWYCH I  WIZERUNKU 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………..…………………. 

przez:………………………………………………………………………..……………………… 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………………... 

uczącego się    w klasie .........................w   szkole …………………..…………………………..… 

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

niniejszym wyrażam zgodę na:  

przetwarzanie danych  osobowych w  postaci  imienia, nazwiska, wizerunku,  uwidocznionego 

w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa  

w konkursie plastycznym „Polski ZŁOTY ma sto lat!” organizowanym przez Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim, w celu i zakresie  niezbędnym do  realizacji  działań  

promocyjnych  związanych  z konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie 

internetowej szkoły (www.zspradzyn.pl), na profilach internetowych szkoły  

(www.facebook.com/radzynZSP/),  w lokalnych mediach  (iledzisiaj.pl, radzyninfo.pl)   

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

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)  

 



Załącznik 3. Zgoda dla nauczyciela (wizerunek i dane osobowe). 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, 

nazwiska i wizerunku)  w celu i w zakresie Konkursu plastycznego „Polski ZŁOTY ma sto lat!” 

organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim dn. 12 marca 

2020 r. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem umieszczenia 

Pani/Pana danych osobowych pod pracą autora. Zgoda może być cofnięta  w każdym momencie, 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

…………………………………………...  

(data, podpis)   


