
Gminny Konkurs Plastyczny 

„WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA” 

Pod patronatem Wójta Gminy Nowa Brzeźnica 

 

Temat: Uzależnienie od komputera. 

                Uzależnienie od telefonu komórkowego. 

Organizator konkursu:  

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

2. Pedagog Szkolnym. 

 

Cele: 

Konkurs ma na celu eliminowanie uzależnień i poprawę jakości życia                     

z uwzględnieniem i wskazaniem czynników szkodliwych, promowanie zdrowe-

go stylu życia wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie wzorców                                     

i postaw prozdrowotnych. 

 

Uczestnicy: 

- Grupy przedszkolne sześciolatków 

- Klasy 1-3   

- Klasy 4-8 

 

Terminy: 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 04.05.2022r.  

2. Prace plastyczne należy dostarczyć do Pedagoga Szkolnego w terminie              

do 23.05.2022 r 

Warunki uczestnictwa: 

1. W grupach przedszkolnych oraz w klasach 1-3 prace mogą zostać 

wykonane dowolną techniką plastyczną w formie komiksu lub pracy 

plastycznej w dowolnym formacie.   

2. Uczniowie klas 4-8 wykonują pracę plastyczną w dowolnym formacie 

oraz dowolną techniką plastyczną. 



3. Prace konkursowe powinny być zakodowane (kod umieszczony                        

na pracy).  

4. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierająca następujące dane: tytuł 

pracy, kod, imię i nazwisko autora, wiek i klasę, nazwisko. nauczyciela 

opiekującego się uczniem (Załącznik nr 1). 

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć: podpisane przez rodzica  

lub opiekuna prawnego dziecka oświadczenie o zapoznaniu  

się z Regulaminem Konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika Konkursu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na udział w Konkursie w imieniu osoby niepełnoletniej  

(Załącznik nr 2). 

6. Zadania konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora Konkursu; 

7. Zgłoszenie się do Konkursu przez przekazanie zadania konkursowego 

wraz z metryczką oraz zgodą opiekuna na publikowanie i przetwarzanie 

danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                                  

na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora prac konkursowych. 

8. Organizator, w celach związanych Konkursem, będzie miał prawo                      

do wielokrotnego kopiowania, publikowania, zamieszczania na stronie 

internetowej i w mediach elektronicznych zadań konkursowych, a także  

do publikowania oraz zamieszczania imion i nazwisk autorów wraz  

z podaniem nazwy szkoły i jej adresu. 

9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

10. O przebiegu Konkursu oraz o jego wynikach Organizator będzie 

informował na stronie internetowej: www.spnowabrzeznica.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 

TYTUŁ PRACY 

…………………………………………………………………………………… 

KOD (klasa, nr w dzienniku, skrót miejscowości np. IIIa01NB) ……………… 

IMIĘ I NAZWISKO 

………………………………..…………………………………………………  

WIEK, KLASA 

…………………………………………………………………….……………… 

ADRES I NAZWA PLACÓWKI  

…………………………………………………..…………………………..…… 

…………………………………………………………………………………... 

TEL -  …………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ………………………..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 2 

Karta  zgłoszenia ucznia do Gminnego Konkurs Plastycznego 

„WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA” 
 

Imię ucznia:   

Nazwisko ucznia:   

Data urodzenia:   

Nazwa szkoły podstawowej: 

 

  

Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 

2021/2022:  

  

Pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka - dane powyżej) 

będącego autorem pracy plastycznej zgłoszonej w Gminnym Konkursie Plastycznym 

„WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA. 

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka przez Zespół Szkolno – Prrzedszkolny w Nowej Brzeźnicy, w celach 

związanych z realizacją ww. Konkursu, w tym prezentację wyników na stronie 

internetowej Organizatora oraz w mediach, w tym w celach promocyjnych. 

3. Zapoznałem się Regulaminem i klauzulą informacyjną  w zakresie ochrony danych 

osobowych udostępnioną przez Organizatora  

 

…………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

4. Oświadczam, iż jako rodzic/prawny opiekun dziecka będącego autorem pracy jestem 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

5. Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie                       

na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym 

prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszelkich polach eksploatacji,                        

a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy 

każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową,                       

a także wprowadzania do pamięci komputera; 

b) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono 

prace, w tym do wprowadzania ich do obrotu oraz użyczania; 

d) w zakresie rozpowszechniania pracy, w tym do publicznego  wystawiania, 

wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także                           

do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć                  

do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności                         



w sieci Internet takich jak strona internetowa Organizatora) oraz social 

mediach; 

e) z chwilą przekazania pracy, Organizator nabywa nieodpłatnie prawo własności 

egzemplarzy przekazanej pracy. 

Wyrażam zgodę: 

 ……...………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

☐ Wyrażam zgodę* 

☐ Nie wyrażam zgody 

Na udostępnienie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły mojego 

dziecka na stronach internetowych informujących o wynikach 

konkursu na stronę internetowej Organizatora oraz mediach. 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka 

utrwalonego na fotografiach, które mogą być wykonane                      

w ramach realizacji Konkursu oraz publikację zdjęć na stronie 

internetowej Organizatora, w prasie i mediach. 

Podpis rodzica/prawnego 

opiekuna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Na podstawie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak 

niżej: 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej 

Brzeźnicy, ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica reprezentowana przez Dyrektora Tel.: 

34 311 96 62, e-mail: sp@nowabrzeznica.pl, 

Inspektor ochrony danych 
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pomocą poczty elektronicznej (adres: iod.oswiata@spnowabrzeznica.pl,) lub poczty 

tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.  

Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności 

stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej 

i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających 

uzdolnienia uczniów.   

Podstawa przetwarzania 
Podstawą przetwarzania są: art. 6 ust 1 lit a, b, e RODO oraz Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 

2016 prawo oświatowe.  

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych ww. celach  mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają                         

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) pracownicy i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana 

danych osobowych odbiorcom do państw trzecich. 

Uczestnicy konkursu maja prawo do: 

Prawa osób 
Uczestnicy konkursu mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

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

Warszawa). 

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo 

wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w 

formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową. 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 

przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 
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