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REGULAMIN 

Powiatowego konkursu plastyczno-literackiego 

pt. „Tacy sami w różnorodności – różni w jednorodności” 
 

Cele konkursu: 

1. Budowanie postaw tolerancji i przełamywanie stereotypów wobec osób niepełnosprawnych. 

2. Propagowanie i promocja twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży. 

3. Integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi. 

4. Promocja młodych twórców. 

 

Organizator: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, 

tel.: 76 746 15 70 wew. 85, e-mail: podm@polkowice.edu.pl,  

Koordynator konkursu: doradca metodyczny – Justyna Marszałek,  

e-mail: j.marszalek@polkowice.edu.pl 

 

Adresat: 

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych z klas IV –VIII.  

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:  

praca plastyczna – uczniowie IV-VI,  

praca literacka – uczniowie IV-VI,  

praca plastyczna – uczniowie VII-VIII,  

praca literacka – uczniowie VII-VIII. 

 

Jury: 

Renata Czapczyńska – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach – 

przewodnicząca komisji 

Justyna Marszałek – doradca metodyczny 

Nauczyciele plastyki oraz języka polskiego – członkowie jury. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Konkurs ma charakter otwarty dla osób zajmujących się twórczością literacką i plastyczną. 

Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy literackiej lub wykonanie pracy plastycznej zgodnej  

z tematem konkursu. 

1. Prace plastyczne: 

‒ Technika prac plastycznych dowolna, w  formacie A4 lub A5. 

2. Konkurs literacki: 

‒ Praca literacka napisana wierszem lub prozą – do 2 stron formatu A4.  

Udział w konkursie mogą brać prace dotychczas nieprezentowane na innych konkursach. 

Prace konkursowe powinny być inspirowane tematem konkursu: „Tacy sami w różnorodności – różni 

w jednorodności”. 
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Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą:  

imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, technikę wykonania oraz adres i nazwę placówki do której 

uczęszcza uczestnik konkursu, imię i nazwisko opiekuna. 

 

Prace wraz z dołączoną dokumentacją należy dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1. Termin składania prac mija z dniem 20.03.2023r.  

 

Laureaci/nagrody: 

Jury wyłoni 3 laureatów w każdej kategorii. Nagrody zostaną wręczone w trakcie XX Gali Laureatów 

Konkursów Powiatowych. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Decyzje jury są ostateczne. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Do pracy należy załączyć następujące dokumenty: 

- załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

- załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

- załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.polkowice.edu.pl  
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu  Powiatowego Konkursu plastyczno-literackiego pt. „Tacy sami w różnorodności –  

                                                                                                                 różni w  jednorodności” 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

1 Szkoła:  

  

2 Klasa :  

  

3 Imię i nazwisko Uczestnika:  

 

  

 

 

  

4 Nazwisko i imię Nauczyciela prowadzącego:  

  

5 Kontakt z Nauczycielem (telefon, e-mail):  

 

6 Praca plastyczna/lietracka* :                                                                                                                  

  

 

 

 

  *podkreślić właściwe 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu  Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Tacy sami w różnorodności –  

                                                                                                                 różni w  jednorodności” 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub na udział  
w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

konkursie: 

Powiatowy Konkurs plastyczno-literacki pt. „Tacy sami w różnorodności – różni w 

jednorodności” 

(nazwa konkursu) 
 

 

...........................................................................................................................  
 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 
 

.............................................................. ............................................................  
(Klasa, nazwa szkoły)  
 

...........................................................................................................................  
(dane rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 
 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 
 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas 

gali rozdania nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 
 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu,  oraz w innych formach utrwaleń.  
 

 

 

 

 

 

 

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

    ( miejscowość , data)                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i 

Rozporządzeniem 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)       
 
informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.: 

76 746 15 70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i 
Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl; 

3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 
b) art. 6, ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 

4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zapisanych  

w regulaminie Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Tacy sami w różnorodności –                                                                                                                  

różni w  jednorodności”; 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będą zgody uczestników realizowanego X 

Powiatowego Zdalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Kategorie przetwarzanych danych obejmują 

podstawowe dane osobowe tj. imię i nazwisko dziecka/ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, klasa, nazwa szkoły, 
kontakt (telefon, e-mail, adres), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt z nauczycielem (telefon, e-mail), a także 

szczególne kategorie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników konkursu; 

6. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT 
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i 

obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom 
uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie 
papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe; 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  
a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 

b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania; 

e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych; 

f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu; 
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw, 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie przepisów prawa; 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności; 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi osobie, 

której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw. 
 

Administrator Danych Osobowych 
 
 
 ………………………………………..                  ……………………………………………………………………………….. 

    ( miejscowość , data)                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)  
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  Załącznik nr 3 
  

 ………………….……………..  
 (pieczątka szkoły) 
 

 ………………….……………..  
 (imię i nazwisko  nauczyciel/koordynator) 
 

 ………………….……………..  
 (telefon) 

 

………………….……………..  
 (adres e-mail) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych 
 

 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 730),ustawą z dnia 

14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i Rozporządzeniem 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., str. 1). 
 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o warunkach dotyczących przetwarzania 

moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie tj. nazwisko i imię, telefon, adres e-mail, przez 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

oraz organ prowadzący (Starostwo Polkowickie). 
 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

realizacji konkursu Powiatowego  Konkursu Recytatorskiego Plastyczno-Literackiego pt. „Tacy sami w 

różnorodności – różni w jednorodności”. 
 

Podpis nauczyciela/koordynatora, jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

 

 

 

   

 ………………………….. ………………………….. 
 (data i miejscowość) (podpis nauczyciela/koordynatora) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA/KOORDYNATORA 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.  
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) 

i Rozporządzeniem 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) 

 

informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.: 76 746 15 70, e-

mail: popppidm@polkowice.edu.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl; 

3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b) art. 6, ust. 1lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 

4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. 

„Tacy sami w różnorodności – różni w  jednorodności”; na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie oraz złożonych oświadczeń 
zawierających dane osobowe (imię i nazwisko, telefon, adres email). 

5. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT 

Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw 

i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom 

uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora  

w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe; 

7. Osoba, której dane dotyczą posiada:  
a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych; 

f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu; 
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw, 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie przepisów prawa; 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi osobie, 
której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw. 

 

Administrator Danych Osobowych 
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