
 

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNO- EKOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU WEJHEROWSKIEGO 

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego  

w Barłominie 

pod hasłem 

 

„PO ZDROWIE DO LASU NIE SZKODA NAM CZASU” 

Cele konkursu: 
 

1. Dostrzeganie wpływu lasu na zdrowie człowieka. 

2. Postrzeganie lasu jako miejsca aktywności fizycznej dzieci  i dorosłych. 

3. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

         Kategoria I  -Szkoły Podstawowe klasy  I- IV - technika dowolna;  format prac A3  

   Kategoria II  - Szkoły Podstawowe klasy V-VIII technika dowolna;  format prac A3  

 Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy. 

 Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

 Prace na odwrocie opieczętować pieczęcią szkoły wraz z telefonem szkoły oraz wpisać 

następujące dane: imię, nazwisko uczestnika,  kategorię, klasę . 

 Do pracy należy dołączyć oświadczenia (wzór oświadczeń w załączniku Regulaminu) 

o zgodzie na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków 

związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno- marketingowych Organizatora. 

 Prace należy składać do dnia 20  listopada 2021 roku na adres: 

            Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego 

            Barłomino, ul. Szkolna 3 

            84-242 Luzino 

 Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej w Barłominie – 

Przewidywany termin 30 listopada 2021 r. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłane  prace na Konkurs nie będą zwracane ich autorom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach 

promocyjnych bez uiszczania honorarium. 

3. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród. 

4. Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Organizator pod numerem   

   telefonu  58 678 20 95. 

 

Organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są: 

Urząd Gminy Luzino, 

Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie, 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana w Barłominie. 

                                                                                             dyr. Halina Szlaga 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO- 

EKOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„PO ZDROWIE DO LASU NIE SZKODA NAM CZASU” 

  

OŚWIADCZENIA  

 

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

Imię i nazwisko -

……………………………………………………………………………………………  

Adres:…………………………………………………………………………………………

…………………  

Telefon/mail rodzica/ opiekuna prawnego…………………………………………………..  

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

w Konkursie Plastycznym   

który organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w 

Barłominie. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączniku do regulaminu 

Powiatowego Konkursu plastyczno-Ekologicznego „Po zdrowie do lasu nie szkoda nam czasu” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Barłominie w zakresie niezbędnym do 

organizacji i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak niezbędna do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku dziecka w 

tym na fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie i wykorzystanie ich w materiałach 

prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych promocją Szkoły 

Podstawowej w Barłominie oraz organizacją Powiatowego Konkursu Plastyczno-

Ekologicznego „Po zdrowie do lasu nie szkoda nam czasu”.  

Zgodą na publikację danych jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału 

w Konkursie.  

 

** Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i 

wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojego dziecka. 

Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz 

publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.  

 

 

 

 

.....…………………………………….……….  

(data i podpis rodzica/opiekuna) 



Uczestnik Powiatowego Konkursu plastyczno-Ekologicznego „Po zdrowie do lasu nie szkoda 

nam czasu” przekazując organizatorom, załącznik do regulaminu oraz pracę plastyczną akceptuję 

niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. 

Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej 

organizacji Powiatowego Konkursu plastyczno-Ekologicznego „Po zdrowie do lasu nie szkoda 

nam czasu” 

Dane osobowe uczestników oraz ich wizerunek mogą zostać publikowane na stronie internetowej 

organizatora, tablicach ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych 

i promocyjnych dotyczących Konkursu „Po zdrowie do lasu nie szkoda nam czasu” 

Administratorem danych osobowych zawartych w umowie zlecenie jest Szkoła Podstawowa w 

Barłominie ul Szkolna 3. 

Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 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 z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO” 

Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz 

Administratora Danych Osobowych lub z nim współpracującym w zakresie organizacji Powiatowego 

Konkursu plastyczno-Ekologicznego „Po zdrowie do lasu nie szkoda nam czasu” , tylko w 

przypadku i zakresie w jakim  przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji 

konkursu; 

Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 

przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia. 

Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o 

odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej 

samej,  ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych 

Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo w każdym 

momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia 

przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania 

wymienionego wyżej  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie zgody na przetwarzanie lub publikację danych 

osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec 

przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Powiatowym Konkursie 

Plastyczno-Ekologicznym „Po zdrowie do lasu nie szkoda nam czasu” 

Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia edycji Powiatowego 

Konkursu plastyczno-Ekologicznego „Po zdrowie do lasu nie szkoda nam czasu”. Po tym czasie 

dane modą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz 

sprawozdawczości.  

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 

ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 

osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, lub bezpośrednio na 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która 

wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami 

dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : 

inspektor.abi@gmail.com 
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