Szkoła Podstawowa nr 48
im. Armii Krajowej
w Częstochowie

Berdyczów
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„Miejsca kultu religijnego na Kresach i w Polsce”

REGULAMIN
ORGANIZATORZY


Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa



Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie



Liceum nr 15 w Berdyczowie na Ukrainie

Honorowy patronat nad konkursem objęli Metropolita Częstochowski Arcybiskup Wacław Depo oraz
Przeor Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze Ojciec Samuel Pacholski.
CELE KONKURSU








zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi,
kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz religijno- kulturowej młodzieży w oparciu
o poznanie obiektów sakralnych oraz symboli religijnych swojego regionu,
pobudzanie do zainteresowania się sztuką sakralną i uwrażliwianie na jej metafizyczne piękno,
poznawanie miejsc kultu religijnego z naszego otoczenia w Polsce i na Kresach,
uświadamianie roli sztuki jako narzędzia wypowiadania myśli, uczuć i przeżyć,
wyzwalanie inwencji twórczej oraz wrażliwości artystycznej,
prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży

TERMINY
1. Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie (załącznik nr 1) należy przesłać na adres mailowy
szkoły sp48@edukacja.czestochowa.pl do 30 grudnia 2021 r.
2. Pracę plastyczną oraz wypełnioną zgodę na udział w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) ze szkół z terenu Białorusi, Litwy oraz Polski należy przesłać
na adres:
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie
ul. Schillera 5
42- 224 Częstochowa
Na kopercie należy dopisać informację: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Miejsca kultu
religijnego na Kresach i w Polsce”.
Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Pracę plastyczną oraz wypełnioną zgodę na udział w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) ze szkół z terenu Ukrainy należy przesłać na adres:
Liceum nr 15 w Berdyczowie
ul. Mychajło Hruszewskiego 5a
13300, Żytomierski. M. Berdyczów, Ukraina

Na kopercie należy dopisać informację: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Miejsca kultu
religijnego na Kresach i w Polsce”.
Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów w wieku 13 - 15 lat z polskich szkół podstawowych z terenu
Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz z Polski (woj. śląskie).
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem „Miejsca kultu religijnego
na Kresach i w Polsce.”
3. Technika wykonania: płaska (rysunek, malarstwo, collage).
4. Praca powinna być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie).
5. Uczestnik konkursu przesyła tylko jedną pracę.
6. Prace należy opisać czytelnie na odwrocie (pismem drukowanym – imię, nazwisko, wiek autora oraz
adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna).
7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział
w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika
(załącznik nr 2).
8. Prace oceni powołana komisja konkursowa. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą
elektroniczną.
9. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie.
10. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane drogą
pocztową.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2022 r.
KRYTERIA OCENY PRAC






zgodność pracy konkursowej z tematem,
sposób przedstawienia i ujęcie tematu,
pomysłowość
estetyka wykonania,
walory artystyczne

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Wypełnione zgody na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku należy przesłać organizatorowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
2. Prace plastyczne, które nie spełniają wymogów konkursowych, nie będą podlegały ocenie.
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy

KLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie 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 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej z siedzibą
w Częstochowie, telefon: 34 322 22 51, e-mail: sp48@edukacja.czestochowa.pl
2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a. adres do korespondencji: 42-224 Częstochowa, ul. Schillera 5,
b. numer telefonu: 34 322 22 51,
c. adres e-mail: sp48@edukacja.czestochowa.pl
d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /sp48czestochowa/SkrytkaESP
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. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania
Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim
jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników/publikacja informacji
o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
w Konkursie.
b. Wizerunek i dane osobowe tj.: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione
w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:
 wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest
równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych
negatywnych konsekwencji
 art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*
w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty
uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (EPUAP itp.), podmioty zapewniające wsparcie techniczne
dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.
5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
W przypadku danych określonych w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego
tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.
6. 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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;
g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO NA KRESACH I W POLSCE”

Pełna nazwa szkoły:
…......................................................................................................................................…….
Adres szkoły: kod …............................. miejscowość: ………………………………………………………..
ulica: …............................................................................................. nr: ….............................
e-mail: …................................................................ nr telefonu: ………………………………………..

Przewidywana liczba uczestników: ...................................

…..............................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Załącznik nr 2

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa szkoły)

w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Miejsca kultu religijnego na Kresach i w Polsce”
organizowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa, Szkołę Podstawową nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie oraz Liceum nr 15 w Berdyczowie na Ukrainie.

………………………………………………
data

………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3

………………………………………………………….., dnia ……………….. r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia
w ramach
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Miejsca kultu religijnego na Kresach i w Polsce”
Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam,
że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie przez Szkołę Podstawową nr 48 im. Armii Krajowej
w Częstochowie w postaci fotografii, filmów utrwalonych podczas Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Miejsca kultu religijnego na Kresach i w Polsce” organizowanego przez Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Częstochowa, Szkołę Podstawową nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie oraz Liceum nr
15 w Berdyczowie na Ukrainie. Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą
fotografię lub film: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, informacją o klasie lub osiągnięciu ucznia.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika za
pośrednictwem:
 strony internetowej: www.sp48.net
 kroniki szkolnej
 telewizji: TV Orion, TVP Katowice
 gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, dotyczy wszelkich zdjęć lub nagrań
z udziałem mojego dziecka wykonanych przez Szkołę.
Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego
utrwalonego wizerunku.
Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu (koloryzacji,
kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).
Zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

