W imieniu
Forum Prorodzinnego – Stowarzyszenia Wspierania Działań Prorodzinnych,
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
oraz Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie przedstawia

Regulamin Konkursu Plastycznego i Grafiki
Komputerowej
„MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO –
RODZINA”
1. Cele konkursu:
• Ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do
tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w
rodzinę,
• ukazanie pojawiających się, szanowanych i pielęgnowanych przez długie lata i
pokolenia dobrych relacji w małżeństwie i w polskich rodzinach,
• promowanie wartości rodziny,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny,
• promocja twórczości literackiej członków rodziny
2. Uczestnicy:
• konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół
podstawowych kl. 0-III, IV-VIII, szkół średnich, studentów i dorosłych;
3. Warunki udziału:
• uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem.
Technika dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem)
• format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4
• prace muszą być podpisane na odwrocie według metryczki i załączników. Brak
zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie;
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn
niezależnych;
• Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

4. Termin nadsyłania prac:
• Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać do sekretariatu
szkoły najpóźniej do 17.05.2021r., adres:
Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
14 - 241 Ząbrowo
Gałdowo 24
•

Do każdej pracy należy dołączyć:
a) Metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasa (lub wiek), imię i
nazwisko nauczyciela, dane adresowe szkoły, placówki, instytucji
b) Oświadczenie rodziców (opiekuna) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie,
osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.
c) Oświadczenie nauczyciela/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3)

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWI
UDZIAŁ W KONKURSIE.
5. Ocena prac:
Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
6. Nagrody:
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
• Najlepsze prace konkursowe zostaną przekazane do kolejnego etapu konkursu XVII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Młodość-miłość-małżeństworodzina”
Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom.
Organizatorzy etapu wojewódzkiego zastrzegają sobie możliwość publikacji prac
nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i
wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w
październiku 2021 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o
miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną
opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa WarmińskoMazurskiego”.

Załącznik 1 / metryczka pracy /
Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/
…………………………………………………………………..….
Klasa/wiek
Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy, telefon placówki/pieczątka/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac
zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w
konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich
nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

Załącznik nr 2
ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka w XVII Wojewódzkim
Literackim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn
I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują
oświadczenie.
..................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa)
..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
..................................................................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka
oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z 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).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej
organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego
wynikach.
IV.
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie
stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach
utrwaleń.
V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia
jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w
szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w
zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej
organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich
danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w
Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie
internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do
przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam
prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia
ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO,

mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
Konkursu.
.............................................................................................…………………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu)

…………………………
(data)

Załącznik nr 3
ZGODA/ OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA w związku z udziałem w w XVII Wojewódzkim Literackim
„„Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn
I. Moje dane osobowe:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
.......................................................................................................................................................
(dane do kontaktu: telefon, e-mail)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych, w celach
wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z 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 ).
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na
stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu, w
szczególności informujących o jego wynikach.
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w
szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w
zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej
organizatorów oraz w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie
internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w
Konkursie.
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
Konkursu.
.....................................................................................................................
(czytelny podpis nauczyciela)

………………….................
(data)

