
 

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO PLASTYCZNEGO 

 

pt. "Wstańcie i chodźmy!" 

Interpretacja hasła XIX Dnia Papieskiego 

Pielgrzymka do Ojczyzny św. Jana Pawła II (2-10 czerwca 1979 roku)  

 

 

Cel konkursu  

Pogłębienie wiadomości o życiu i działalności św. Jana Pawła II. 

Rozwijanie umiejętności zdobywania i selekcji potrzebnych informacji o naukach                  

św. Jana Pawła II z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja itp.). 

Pobudzenie do twórczego myślenia. 

Kształtowanie postaw sprzyjających, poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji. 

Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II 

 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna wykonana techniką dowolną 

na wyżej podany temat.   

 

 Uczestnicy konkursu  

Konkurs jest skierowany do uczniów z: 

1. klas 1-3 szkoły podstawowej 

2. klas 4-6 szkoły podstawowej  

3. klas 7-3 gimnazjum  

 

 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Prace  mogą być wykonane techniką dowolną. Gotowe prace opiekun konkursu  

z danej szkoły dostarcza do sekretariatu lub w godzinach popołudniowych  

do godziny 17:00  do świetlicy szkolnej KNSP ul. Wojska Polskiego 8. Prace 

podpisujemy  zgodnie z szablonem: szkoła, klasa, imię, nazwisko autora, imię i 

nazwisko opiekuna. 

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A4.  

5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.  

 

Terminarz  

1. Termin składania prac do 27.05.2019 do godziny 17:00. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.br, a nagrody wręczone zostaną na 

uroczystej sesji w UM 07.06. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni za 

pośrednictwem macierzystej szkoły.  

 

 



 

Zgoda na udział dziecka w konkursie 

  
Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka ........................................................ brał/brała 

udział w Międzyszkolnym Konkursie plastycznym  

  

…………………………..………..…………… 

  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

  

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 przez organizatora konkursu 

 
Niniejszym wyrażam zgodę  na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby 

konkursu oraz prezentację prac podczas uroczystej sesji UM na Faktorii w Pruszczu 

Gdańskim. 

  

  

…………………………..………..…………… 

  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

przez Katolicką Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pruszczu Gdańskim w celu 

udokumentowania Międzyszkolnego Konkursu Papieskiego „Wstańcie i idźcie” 

w szczególności poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej Szkoły. 

  

…………………………..………..…………… 

  
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

  
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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 jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 8 (dalej jako: 

Administrator); 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu  

o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 



funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania 

danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Wstańcie i chodźmy!" organizowanego 

przez Szkołę; 

5. Posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 

• prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679 

• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 

2016/679, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 

2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są  

w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego 

przetwarzania wizerunku; 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem 

określonym powyżej. 

 

 

 


