
REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  

PLASTYCZNO – INFORMATYCZNEGO 

  PT. ” MÓJ SUPER BOHATER - MÓJ  AUTORYTET” – II EDYCJA 

organizowanego przez  Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej 

Jadwigi Królowej Polski  w Białymstoku 

 
§1 Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są Katarzyna Korsak,  Ewelina  

Świrydziuk. 

 

§2 Cel 

1. Edukacja przez promowanie wartości takich jak patriotyzm, odwaga, empatia, 

dobroczynność. 

2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3.  Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości  i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych                                       

w zdobywaniu wiedzy i dzieleniu się nią. 

4. Kształtowanie  umiejętności selekcji potrzebnych informacji, wdrażanie do korzystania                                    

z różnorodnych źródeł  informacji z poszanowaniem praw  autorskich. 

 

§3 Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu postaci, którą autor pracy uważa za swojego 

bohatera – autorytet. Bohaterem pracy może być tylko osoba rzeczywista, żyjąca                                              

w XX i/lub XXI w. na całym świecie. 

a) uczniowie  klas 1-3 mają za zadanie wykonać portret swojego bohatera, dowolna płaską 

techniką, z krótkim dwuzdaniowym uzasadnieniem dokonanego wyboru na rewersie portretu. 

b) uczniowie klas 4-8 mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną przedstawiającą 

wybraną postać (6-12 slajdów). Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w 

programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach  (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx, 

jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps, *.ppsx). Jako nazwę plików należy wpisać 

swoje nazwisko i imię, nazwę szkoły i klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje                                                         

o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.  

 

§4 Warunki uczestnictwa 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. 

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani  

nie brały udziału w żadnym innym konkursie.  

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83), a także do publikacji                             

w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, prezentowania prac konkursowych                              

w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych oraz wydawnictwach 

drukowanych i elektronicznych. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania 

prac na cele statutowe Organizatora (wystawa pokonkursowa). 



6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu w celu i w zakresie niezbędnym na do 

przeprowadzenia konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

 

§5 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 31.03.2021r. (o zachowaniu 

terminu decyduje data stempla pocztowego)  na adres Organizatora konkurs:  

 

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski                        

ul. Pułaskiego 961 

15- 338 Białystok 

 

1. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, 

szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela -  opiekuna i telefon kontaktowy.  Prace 

multimedialne należy dostarczyć na płycie CD. Płyta powinna być opisana i zawierać 

następujące dane: nazwę szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna uczniów 

startujących w konkursie. 

2. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową ucznia do udziału w konkursie wypełnioną 

przez rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenia projektów powstałe w trakcie ich przewozu lub 

przesłania. 

 

§6  Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja wyłoni zwycięskie prace  w 2 kategoriach wiekowych. 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Wyniki Konkursu  i termin odbioru nagród ogłoszone zostaną na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu.   

4. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
Do Wojewódzkiego Konkursu  Plastyczno – Informatycznego   pt. ” Mój super bohater - Mój  autorytet”  organizowanego 

przez Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski     w Białymstoku   

(Wypełnia rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora pracy ). 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy  ............................................................................................... ................................................ 

 

Szkoła zgłaszająca  …...........................................................................................................................................................  
 

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

Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna ucznia ……………………………………………………………………………. 
 

Klasa, do której uczęszcza dziecko ................................................................................................  
 

Telefon do szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu  ….................................................................. 

 
1. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora pracy i nazwy placówki macierzystej podczas ceremonii wręczenia 

nagród oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

2. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy placówki macierzystej w publikacji listy laureatów 

na stronie organizatora konkursu. 

3. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych wizerunku mojego dziecka oraz publikację zdjęć 

zrobionych podczas przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej pod adresem http://sp50.bialystok.pl/. 

4. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed 

wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację                               

o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody. 

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

Zapoznałem się z tres cią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                                                          

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku                                            

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, z e: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest  Pani Sławomira Czuro – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. S więtej Jadwigi Kro lowej Polski w Białymstoku zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka. 

2. Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.com. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania  i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. S więtej Jadwigi Kro lowej Polski w Białymstoku i będą udostępniane osobom 

odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do tres ci danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu. 

6. Wyraz ona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest niezbędne do 

wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie, zas  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemoz nos c  wzięcia udziału 

przez Pana/Pani dziecko  w Wojewo dzkim  Konkursie  Plastyczno – Informatycznym   pt. ” Mo j super bohater - Mo j  autorytet”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 50  z Oddziałami Integracyjnymi im. S więtej Jadwigi Kro lowej Polski w Białymstoku. 

7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez  organizatora konkursu  (np. do czasu wygas nięcia ewentualnych roszczen  

uczestniko w, kto re są związane z konkursem, dane osobowe laureato w mogą byc  jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla 

celo w sprawozdawczos ci wymaganej przepisami prawa). 

 

……………………………………………….. . 

Zapoznałem się z tres cią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

http://sp50.bialystok.pl/
mailto:inspektor@kancelaria-explico.com

