
Wojewódzki konkurs literacko- plastyczny „Portret Podkarpacia” 

Pod hasłem: „Słynne oblicza” 

1. Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie 

 

Cel konkursu:  

- wzbogacenie wiedzy o naszym województwie i jego promocja, 

-  rozbudzenie zainteresowania historią i teraźniejszością województwa, 

- kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”, 

-  inspirowanie uczestników do aktywności twórczej,  

- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu,  

- umożliwienie zaprezentowania własnej twórczości. 

1. Organizator ogłasza konkurs w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. Uczestnicy konkursu mogą wziąć 

udział w konkursie literackim lub  plastycznym. Regulaminy poszczególnych konkursów wraz z wymaganymi 

oświadczeniami, zamieszczone są w załącznikach do niniejszego regulaminu oraz publikowane na stronie 

internetowej szkoły:  

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII z Województwa Podkarpackiego.  

3. Uczestnik konkursu powinien przedstawić historię, której bohaterem/bohaterami są znani mieszkańcy lub 

osoby pochodzące z Województwa Podkarpackiego. Praca konkursowa musi być przygotowana w oparciu 

o historię autentycznego bohatera/bohaterów. 

3. Czas trwania konkursu od stycznia 2020 roku.  

4. Prace konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołuje Organizator. Jury podejmie decyzję 

większością głosów. Decyzje jury są ostateczne.  

Jury przyzna trzy nagrody (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia.  

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

5. Prace należy nadsyłać (dostarczyć) na adres: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie ul. Antoniego 

Kopaczewskiego 2 do dnia 14 lutego 2020r., w wypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego.  

6. Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną rozdysponowane zgodnie z decyzją powołanego przez Organizatora jury.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi na uroczystym ich wręczeniu laureatom w terminie do 

29.02.2020 r. 

 8. Uczestnik wybranej kategorii konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, jak i regulaminu wybranego konkursu.  

9. Prace które nie będą spełniały warunków regulaminowych, nie będą brane pod uwagę.  

10. Opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie, są zobowiązani do wypełnienia i złożenia wraz 

z pracą konkursową oświadczeń i zgód, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.  

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich, na 

wykorzystanie złożonych prac w celach promocyjnych konkursu, związanych z wykonaniem jego postanowień 

i przekazaniem informacji o jego organizacji. W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych prac Organizator nabywa 

prawo do ich prezentacji, cytowania i publikacji, w tym w mediach, na wystawach, Internecie, bez dodatkowej zgody 

autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie.  

12. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  



13. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie materiałów przesłanych na konkurs.  

15. Koszty przygotowania, złożenie pracy konkursowej oraz przejazdu w celu odbioru nagrody ponosi uczestnik 

konkursu.  

16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmian 

w regulaminie, a także ma prawo do unieważnienia konkursu do czasu ogłoszenia wyników.  

17. Wszelkie ewentualne pytania należy kierować na adres: bkucharzyk@sp8.resman.pl; spraglowska@sp8.resman.pl.  
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Załącznik do Regulaminu konkursu  

 

 

                                                        ……………………………….., dnia …………………………….. r. 
 
   ……………………………………………………. 
     ( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 

 ……………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 

……………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU W 
ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE* 

 
  

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… zamieszkała/y w …………………………..… 
   (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….., wyrażam zgodę na: 
 
nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku1, imienia, 
nazwiska, klasy i szkoły mojego dziecka/ podopiecznego/ mojej osoby* 
 
 ………….…….…….…………..………………………………… przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Rzeszowie   
 
       (imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)    
  
w związku z udziałem w konkursie "Portret  Podkarpacia". Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa Nr 8 w 
Rzeszowie. 
                      
1 wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, 
dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach organizowanego konkursu w materiałach służących 
popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania wydarzeń 
szkolnych poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, 
w szczególności: 

• w Internecie np. na stronie internetowej szkoły  
• TV, prasie i powstałych publikacjach; 
• gazetce szkolnej, dyplomach, plakatach; 
• tablicach ściennych i folderach szkolnych w siedzibie szkoły. 

 

Wizerunek dziecka/podopiecznego/mojej osoby* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać 
w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka/podopiecznego/ mojej 
osoby*. 
 

     …………………………………………………… 
(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna 

prawnego) * 
 

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie. 
 
_________________________ 
 
* zaznaczyć właściwe 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o 
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 
• Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie, adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-213 
Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora szkoły. 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora 
danych, wskazany wyżej. 

• Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  
Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, klasy i szkoły będzie odbywało 
się w szczególności w celu: popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania 
wydarzeń szkolnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO. 

• Odbiorcy danych osobowych:  
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz szeroki krąg 
odbiorców związanych z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w 
celu archiwizowania wydarzeń szkolnych. 

• Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

• żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie 
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

administratorowi ma charakter dobrowolny. 

• Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością udziału w 

zorganizowanym konkursie. 

• Inne informacje: 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić 

przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym 

takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y. 

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH PODOPIECZNYCH NIE 

REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, 

ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Z 

PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W 

SIEDZIBIE ADMINISTRATORA. 
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Regulamin konkursu plastycznego : „Portret Podkarpacia”. 

Warunki uczestnictwa:  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI podkarpackich szkół podstawowych.  

 

Nadsyłane prace będą ocenianie w jednej kategorii wiekowej:  

2. Forma pracy:  

- praca wykonana na papierze w formacie A4 - technika prac płaska, dowolna. Prace nadesłane na konkurs winny być 

zabezpieczone przed zniszczeniem oraz opatrzone na stronie odwrotnej, w dolnym prawym rogu, czytelną metryczką 

zawierającą następujące dane:  

- imię i nazwisko, klasa,  

- nazwa i adres szkoły, adres e- mail, 

- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna  

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.  

5. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym 

konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane i prezentowane.  

6. Kryteria oceniania 

- twórczy charakter utworu,  

- samodzielność i oryginalność. 

  



Regulamin konkursu literackiego : Portret Podkarpacia”. 

Warunki uczestnictwa:  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V- VIII podkarpackich szkół podstawowych.  

 

Nadsyłane prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: 

Klasy V- VI 

Klasy VII- VIII 

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę literacką w formie:  

Klasy V- VI wiersz 

Klasy VII- VIII opowiadanie 

 

3. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu wydrukowanego maszynopisu oraz przesłać w postaci pliku 

pdf, zachowując następujące parametry:  

a.) format A4;  

b.) czcionka - Times New Roman;  

c.) rozmiar czcionki - 12;  

d.) interlinia - 1,5  

e.) ilość stron: maksymalnie 2 

4. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także 

nagradzane w innych konkursach.  

5. Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz opatrzone na stronie odwrotnej, w 

dolnym prawym rogu, czytelną metryczką zawierającą następujące dane:  

- imię i nazwisko, klasa,  

- nazwa i adres szkoły, adres e- mail,  

- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna  

6. Kryteria oceniania 

- twórczy charakter utworu,  

- poprawność stylistyczna i językowa,  

- poziom literacki pracy,  

- samodzielność i oryginalność. 

 


