
           REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
                  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

               „Moje inspiracje z dynią w tle” 
                              organizowanego przez

Zespół Szkół Specjalnych nr 28
     w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11            

              
§1

               Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu " Moje inspiracje z dynią w tle” jest Zespół Szkół Specjalnych 
Nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11.

                                                                              §2  
                                                                     Cele konkursu 

-  uwrażliwienie na piękno,
- rozwijanie kreatywności,
-  rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych i florystycznych
- umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu,
- rozwijanie wyobraźni.

                                                                             §3
                                                                 Temat Konkursu 

1. Temat Konkursu: „Moje inspiracje z dynią w tle”
2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora. 

                                                                             §4
                                                             Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i 
przysposabiających do pracy:
 - Klasy I-III szkół podstawowych, przedszkoli,
 - Klasy IV-VIII szkół podstawowych i  klasy przysposabiające do pracy,
2. Do Konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły.



                                                                             §5
                                              Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne, techniką dowolną, format pracy płaskiej – A3, wykonane 
z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, prace przestrzenne mile widziane. Prace wyklejane ziarnami, kaszą, 
ryżem wadliwie przyklejone nie będą oceniane.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną  prace w terminie 20.10.2022r do 
15.11.2022r.
4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową w załączniku wraz z wykonaną pracą.
5. Wykonaną prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) można złożyć osobiście, 
pocztą lub przesyłać na adres szkoły w terminie 15.11.2020 r. na adres z dopiskiem:
                                                            „Dyniowy konkurs”

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28
42 – 226 Częstochowa
ul. Św. Barbary 9/11 

e-mail  zss28@edukacja.czestochowa.pl

Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołane przez organizatora.
6. Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.
7. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach
- Przedszkola i klasy I-III szkoła podstawowa
- Klasy IV-VIII i klasy Przysposabiające do pracy.
8. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc 
równorzędnych.
       Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
www.zssnr28info.pl , a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni mailowo, nagrody zostaną 
doręczone na podany adres szkoły.
                                                Rozstrzygnięcie konkursu 20.11.2022r.
11. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 
autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1191 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 
Organizatora oraz w Internecie. 
12. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr 
osobistych poprzez nadesłanie pracy konkursowej. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie 
wystąpią wobec Organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, uczestnik 
zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej 

http://www.zssnr28info.pl/


odpowiedzialności w tym zakresie. 

                                                                            §6
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

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) – dalej „RODO” informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a. adres do korespondencji: Ulica św. Barbary 9/11, 42-226 Częstochowa 
b. numer telefonu 34 324-46-52
c. adres e-mail: zss28@edukacja.czestochowa.pl

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej:
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane celu wykonania zadania
realizowanego  w  interesie  publicznym,  jakim  jest  organizacja  i  przeprowadzenie  Konkursu  oraz  publikacja
informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3.  Odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z
Administratorem  danych  w  szczególności  firmie  zapewniającej  hosting  strony  internetowej  oraz  firmie
zapewniającej hosting kont pocztowych.

6. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  zawarte  w  karcie  zgłoszenia  będą  przetwarzane  przez  czas  organizacji
konkursu,  a następnie będą archiwizowane przez 5 lat zgodnie z  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,  który
dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do sprzeciwu;

f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

                                                                             §7
                                                            Postanowienia końcowe 
                 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28 w 
Częstochowie oraz na stronie internetowej: www.zssnr28.info.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z 
wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą 
ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

http://www.zssnr28.info/
mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl


prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec przy dołożeniu należnej staranności.


