
REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-

TECHNICZNEGO „SYMBOLE WCIĄŻ ŻYWE” 

1. Miejsce konkursu: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" w 

Warszawie. 

2. Organizator: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" w 

Warszawie. 

3. Cele: 

● Kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości narodowej i szacunku dla 

historii, 

● Rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych uczniów, 

4. Postanowienia ogólne i kategorie wiekowe: 

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych 

w Dzielnicy Włochy. 

5. Tematyka konkursu: 

Uczestnicy konkursu wykonują przypinkę/broszkę z symbolem „Polski Walczącej” 

lub hasłem „PAMIĘTAMY”. 

6. Technika i format prac: 

Technika wykonania: praca przestrzenna w dowolnej technice plastycznej lub 

technicznej (glina, modelina, filc, haft, tektura itp.); maksymalna wielkość: 8cm x 8cm. 

Przypinka musi posiadać zapięcie lub agrafkę. 

7. Terminy: 

Ogłoszenie konkursu: 15.IX.2022 

Przesyłanie prac: do 26.X.2022 

Ogłoszenie wyników: do 10.XI.2022 

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na 

adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK 

"Garłuch", ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs - symbole 

wciąż żywe”. 

  



8. Dane osobowe: 

Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy metryczkę ze swoimi 

danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły. Wzór metryczki w załączniku 

nr 2. 

Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie do celów konkursu i nie 

będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Uczestnicy konkursu powinni dołączyć do pracy oświadczenie (załącznik 1). 

9. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane indywidualnie oraz 

własnoręcznie przez uczniów. 

10. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem i techniką wykonania, estetyka 

wykonania ,pomysłowość w interpretacji tematu. 

11. Nagrody: 

Dla zdobywców I, II i III miejsca w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Organizator ma możliwość przyznania wyróżnień. 

Nagrody zostaną wręczone lub wysłane pocztą. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów i sposobu przekazania 

nagród. 

12. Postanowienia końcowe: 

Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

regulaminu. Decyzja komisji konkursowej typującej finalistów jest ostateczna. 

Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac na terenie szkoły oraz wirtualna 

na stronie internetowej szkoły pod adresem: https://nasza87.edupage.org/ . 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

  

https://nasza87.edupage.org/


Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO 

SYMBOLE WCIĄŻ ŻYWE 

W związku z przystąpieniem do DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-

TECHNICZNEGO „SYMBOLE WCIĄŻ ŻYWE”, ja, niżej podpisany* oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 wraz z podaniem 

imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka 

konkursu: 

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

. (Imię, nazwisko uczestnika konkursu, numer szkoły, klasa) 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 2. 

dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, 

3. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie, 

5. znam oraz akceptuję regulamin konkursu . 

………………………………….. ……………………………………….. (data) 

(podpis składającego oświadczenie) 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika 



Załącznik nr 2 - metryczka 

 

Metryczka uczestnika KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO SYMBOLE 
WCIĄŻ ŻYWE 

Imię i 

nazwisko 
 

Klasa  

Nazwa szkoły  

Adres 
szkoły z 
numerem 
telefonu 

 

  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych 

osobowych) - zwanego dalej RODO, informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu oraz 

jego przedstawiciela ustawowego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP  AK "Garłuch",  

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) udziału w konkursie SYMBOLE WCIĄŻ ŻYWE (podstawa prawna – art. 6 

ust. 1 lit. a  RODO) – „zgoda”; 

b) udostępnienia tych danych osobowych w zakresie imienia na stronie 

internetowej  Administratora;. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału 

w  projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału  w konkursie. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej  

celów, tj. przez okres uczestnictwa w konkursie, bądź do momentu wycofania 

zgody na  przetwarzanie danych. 

Administrator może sam usunąć dane osobowe, jeśli cel przetwarzania danych 

zostanie  zrealizowany. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu 

do  danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu;  sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 

RODO; żądania usunięcia  danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia 

przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych w  przypadkach w skazanych w art. 21 

RODO. 

6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w  

każdym czasie. 

7. Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, 

które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe 

na rzecz  Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych 

wspierających Administratora od strony technicznej, firmom hostingowym, 

firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz firmom zajmującym się utylizacją 

dokumentacji). 

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się 

wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych  jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: 



jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl  

10. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,  

Warszawa, Infolinia tel.: 606950000). 

mailto:jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl

