
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

‘’ WIELKA BRYTANIA I NIEMCY W 3D” 

 

I Organizator:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie  

 

II Cele konkursu:  

 zachęcenie uczniów klas I – VIII do nauki języków obcych poprzez wykorzystanie 

symboli narodowych Wielkiej Brytanii i Niemiec 

 rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych wśród uczniów, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej,  

 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych 

 

III Uczestnicy konkursu:  

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.  

Uczestnicy będą oceniani w kategoriach wiekowych:  

 klasy I – III  

 klasy IV – VIII 

 

IV Warunki udziału:  

1. Zadaniem uczniów jest stworzenie makiety znanej budowli lub innych symboli Wielkiej 

Brytanii i Niemiec.  

2. Technika wykonania pracy jest dowolna.  

3. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę 

konkursową. 

4. Pracy należy dostarczyć do pani Karoliny Zacharyasz i Małgorzaty Gronek lub 

bezpośrednio do Sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie do dnia 30 

maja 2022 roku. Wraz z przekazaniem pracy należy dostarczyć podpisane oświadczenia, 

których wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłaszaną do konkursu pracę należy opisać: tytuł konkursu, tytuł pracy, imię, nazwisko, 

adres, nazwa placówki edukacyjnej. 

6. Organizator Konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich 

poprawiania. 



V Kryteria oceniania:  

 zgodność z tematyką konkursu  

 atrakcyjność formy (technika, kompozycja)  

  kreatywność  

  staranność wykonania 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody na umieszczanie zdjęcia 

pracy na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych,  podając 

dane autora (imię i nazwisko). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń sporządzonych przez 

Uczestników.  

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu i 

ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 1 czerwca 2022 roku.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a .................................................................................... (imię i nazwisko), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, w związku z organizacją i realizacją konkursu  „Wielka 

Brytania i Niemcy w 3D”, realizowanego w terminie 11.05.2022 - 30.05.2022  

 

………………………………………………..  

  (data i czytelny podpis uczestnika) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie pracy konkursowej bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, a także na profilu facebookowym 

instytucji. Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam 

dobrowolnie 

 ................................................................................  

(data i czytelny podpis uczestnika)  

Obowiązek informacyjny: Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 

1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 

119 z 4.05.2016) informujemy, iż:  

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie.  

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu 

i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, realizacji konkursu, archiwizacji prac i zdjęć, 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia 

roszczeń.  

3. Dane będą udostępniane wyłącznie Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych prac.  

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.  

5. 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.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

konkursu. 


