
Regulamin Konkursu na pracę plastyczną 

„Ekologiczne miasto przyszłości”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami  konkursu  jest  Fundacja  „Niech  Się...Dzieje”  z  siedzibą
w Częstochowie. Konkurs współfinansowany jest przez Urząd Miasta Częstochowy
w ramach dotacji „Mam i ja Talent Plastyczny”.

Partnerem wspierającym konkurs jest Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych
w Częstochowie

II. CEL KONKURSU

Konkurs jest ogłoszony w ramach dotacji „Mam i ja Talent Plastyczny”.

Celem Konkursu jest uzyskanie pracy plastycznej, której główną tematyką jest
„Ekologiczne miasto przyszłości”. Konkurs ma za zadanie promowanie tematyki
związanej z ochroną środowiska i ekologią.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 – 8  szkół podstawowych
z  terenu  miasta  Częstochowy,  z  wyłączeniem  osób  bezpośrednio
uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.  

2. Przez  Uczestnika  Konkursu,  zwanego  dalej  „Uczestnikiem”,  rozumie  się
osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział
w Konkursie (Załącznik nr 2)

3. Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne z  pełną akceptacją  przez
Uczestnika Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

IV. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC

1. Prace plastyczne należy przesłać do dnia 25.10.2019 r. 

do  Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie na
adres :

Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych

ul. Św. Augustyna 3/7

42-200 Częstochowa



Na  przesyłce  należy  umieścić  dopisek  „Konkurs  na  pracę  plastyczną  –
EKOLOGICZNE MIASTO PRZYSZŁOŚCI”

Osoba do kontaktu: Magdalena Celeban 600 299 249

Justyna Sobczyk-Szwed 606432963

2. Prace, które wpłyną do Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych  po
wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

3. Koszty przesyłki pocztowej ponoszą Autorzy prac.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej
technice. Temat pracy: „Ekologiczne miasto przyszłości”. 

2. Prace muszą być samodzielne.

3. Każdy Autor może nadesłać jedną pracę.

4. Praca  zgłoszona  do  Konkursu  powinna  poruszać  tematykę  związaną
z ochroną środowiska i ekologią. 

5. Pracę należy oznaczyć  wpisując dane Autora pracy oraz Opiekuna: imię,
nazwisko i wiek Autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko oraz numer
telefonu do Opiekuna. 

6. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr
1) wraz z pozostałymi zgodami (Załącznik nr 2, 3, 4).

7. Prawidłowo  wypełniony  formularz  oraz  zgody  są  niezbędne  do
zakwalifikowania pracy do postępowania konkursowego. 

VI. JURY, NAGRODY

1. Jury  powołane  przez  Organizatora,  spośród  przekazanych  prac  wyłoni
laureatów  Konkursu.  Ocenie  będą  podlegać:  zgodność  z  tematyką,
estetyka i oryginalność prac.

2. Decyzja jury jest ostateczna.

3. Nagrody 

Laureaci  I,  II  i  III  miejsca  otrzymają  dyplomy  oraz   nagrody  rzeczowe.   

4. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej
i profilu  Facebook  Organizatora  oraz  na  stronie  internetowej  ZSSB  w
Częstochowie w dniu 29 października 2019r. 



5. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autorzy prac  ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób
trzecich  w  przypadku,  gdyby  udostępnione  dzieła  naruszały  prawa,
w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

W przypadku naruszenia przez Autorów postanowień niniejszego Regulaminu,
Organizator może wykluczyć ich z udziału w Konkursie.

2. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich
danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, zgodnie
z  ustawą  o ochronie  danych  osobowych  (załącznik  nr  3,  4  do  niniejszego
Regulaminu).

3.  Autorzy  zwycięskich  prac  wyrażają  zgodę  na  ich  ekspozycję  oraz
publikowanie. 

4. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
i w siedzibie Organizatora.

5. Przekazując pracę konkursową Autor potwierdza zgodę na zasady zawarte
w Regulaminie.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Konkurs plastyczny „Ekologiczne Miasto Przyszłości”

Imię i nazwisko opiekuna: 
………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika, klasa:

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

Adres szkoły 
…………………………………………………………………………………………………

Tel. do szkoły 
…………………………………………………………………………………………………

E-mail do szkoły 
…………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………..

        (data i podpis opiekuna)



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na udział 
………………………………………………………………………………… .                         
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
w  Konkursie plastycznym „Ekologiczne miasto przyszłości” organizowanym przez  Fundację
„Niech Się...Dzieje”)

Dane uczestnika konkursu: 
Imię i nazwisko  
………………………………………………………………………………………..…… 
Klasa: ………………..……. 
Adres zamieszkania 
……………………………………………………………………………….……….. 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………….
…….…….. 
Numer telefonu opiekuna prawnego      
……………………………………………………………………
                                                                    
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu  plastycznego „Ekologiczne 
miasto przyszłości”  zorganizowanym przez Fundację „Niech Się...Dzieje”  i akceptuję jego 
warunki. 

____________________________                                            ___________________________________ 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                      CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 
                                                                                                              UCZESTNIKA KONKURSU



Załącznik nr 3

Zgoda  opiekuna  prawnego  uczestnika  konkursu  na  przetwarzanie  jego  danych

osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

                                                        .....................................................

     (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w celach  organizacyjnych  konkursu  plastycznego,  a  w  szczególności  wyrażam  zgodę  na

podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika konkursu  we wszelkich

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach. 

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że

zostałem  poinformowany  o  prawie  wglądu  do  podanych  danych  oraz  możliwości  ich

poprawiania. 

____________________________                                              ___________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                          CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU



Załącznik nr 4

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam zgodę  na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

.................................................................................…...................................................... , 
(Imię i nazwisko )

 w celu realizacji konkursu plastycznego.

Jestem  świadomy/a,  że  realizacja  konkursu,  będzie  odbywać  się  również  poprzez

zamieszczenie  zdjęć  w  gazetach,  tablicach,  materiałach  promocyjnych,  na  stronie

internetowej  organizatorów  oraz  portalach  społecznościowych  administrowanych  przez

upoważnionego pracownika administratora.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem świadoma/y  dobrowolności  podania  danych  oraz  że

zostałam/em poinformowany  o  prawie  wglądu  do  podanych  danych  oraz  możliwości  ich

poprawiania. 

____________________________                                              ___________________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                          CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU



KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Niech Się .. Dzieje, ul. Joselewicza 15/11, 42-202
Częstochowa.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:  fundacja@niechsiedzieje-
.org.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego: „Mam i JA talent plastyczny”. 

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę) lub art. 6 ust 1 pkt c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnie-
nia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

5) Odbiorcy danych osobowych: Urząd Miasta Częstochowa, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w
Częstochowie oraz uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie za-
wartej umowy powierzenia z Administratorem. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (5 lat) lub do momentu
wycofania zgody (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa). 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w
zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  UODO,  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkować bra-

kiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 
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