
Regulamin konkursu pt. „Baw się zdrowo!” 

organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 

ul. Staszica 2 40-230 Katowice 

w ramach Festynu Rodzinnego 

organizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego 

(V edycja BO: Festyny na Zawodziu –Integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń 

kulturalnych i konkursów w szkołach na Zawodziu. Numer: L3/08/V) 

 

1.Tematem konkursu jest: „Baw się zdrowo!”. 

2. Celem konkursu jest zachęcenie do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, w 

zgodzie z przyrodą. Prace powinny promować ruch i sport, zdrową dietę i aktywny 

wypoczynek. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych – klas I-III. 

4. Warunki uczestnictwa: technika dowolna, zachęcamy do wykorzystania nie tylko 

materiałów plastycznych, ale również odpadów czy po prostu zbędnych rzeczy. Prosimy o 

dołączenie karty uczestnictwa do pracy (załącznik nr 1). 

5. Termin dostarczenia pracy – 12.09.2019; Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w 

Katowicach. 

6.Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

- oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

- wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, 

- swoboda posługiwania się wybranymi technikami, 

- innowacyjność ich przedstawienia, 

- zaangażowanie w przygotowanie prac. 

7. Jury:  

 Dyrekcja ZS nr 1 

 Przedstawiciel Rady Rodziców 

 Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 



Od decyzji jury nie ma odwołania. 

8. Przewidywane nagrody i rozstrzygnięcie konkursu: 

Placówki otrzymają pisemną informację o rozstrzygnięciu konkursu, nagrody zostaną 

wręczone na festynie rodzinnym w dniu 14.09.2019. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

9. Postanowienia końcowe: 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. 

Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające warunków konkursowych nie będą podlegały 

ocenie. 

Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac. 

Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas przesyłki, przewozu. 

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu. 

Dane osobowe pozyskane na potrzeby konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

10. Prawa do wykorzystania zgłoszonych prac: 

Organizator jest właścicielem nadesłanej pracy. 

Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i 

publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawienie pracy oraz jej wykorzystanie w środkach 

masowego przekazu przez organizatora. 



Uczestnik wyraża zgodę na to, że we wskazanym wyżej celu organizator może upoważnić 

podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy podpisanej imieniem i 

nazwiskiem wraz z wiekiem uczestnika konkursu. 

Udzielenie powyższych praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

uczestnika. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zamian w regulaminie oraz do 

ostatecznej interpretacji kwestii spornych wynikających z tego regulaminu. 



Załącznik nr 1 

 

METRYCZKA 

 

Karta zgłoszeniowa - dołączona do pracy  
 

Imię i nazwisko autora 

pracy: 

 

Wiek:  

Palcówka, do której 

uczęszcza (w tym adres i 

numer telefonu placówki): 

 

 

 

Opiekun pracy:  

Dane rodzica/opiekuna 

prawnego: 

 

Telefon kontaktowy 

rodzica/opiekuna 

prawnego: 

 

 

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu i tym samym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie, zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu, danych osobowych oraz 

publikację prac na potrzeby konkursu.  

 

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

Podpis rodzica/pełnoletniego autora Podpis nauczyciela  

 
  

 

  



Załącznik nr 2 

 

Przetwarzanie danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator 

konkursu – Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (ul. Staszica 2 40-230 

Katowice), który zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień 

wynikających z unijnego 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.  

Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników konkursu 

będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu 

oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi 

przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.  

Uczestnik przystępując do konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: 

w programach telewizyjnych (relacjach z konkursu), artykułach prasowych, na stronach 

internetowych www.zs1.katowice.pl oraz na profilu Facebook Zespołu Szkół nr 1 poprzez 

podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na 

przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru 

nagród.  

 

Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego 

Ziętka w Katowicach (ul. Staszica 2 40-230 Katowice) 

2) inspektorem ochrony danych w Pałacu Młodzieży jest Pani Patrycja Kaczmarczyk – 

iod@jednostki.cuw.katowice.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego konkursu na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;  

4) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane innym podmiotom;  



5) pozyskane od Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane od państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu 

rozstrzygnięcia konkursu;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;  

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznych warunkujących 

udział w konkursie. Jesteście Państwo zobowiązani od ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Zespół Szkół nr 1 w 

Katowicach danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do 

konkursu pt. „Baw się zdrowo!”w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam 

zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę i 

wizerunku na stronach internetowych www.zs1.katowice.plna profilu społecznościowym 

Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie 

informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz 

zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych 

osobowych fundatorowi nagród.  

W celu umożliwienia publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac Prawa autorskie 

do prac konkursowych zostają przekazane organizatorom.  

 

 

………………………………………………………. 

Podpisy rodziców (opiekunów)/pełnoletniego autora:  

 


