
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Pocz t ówka  
 Z KATO! 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

Adres: ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice dalej zwany „Organizatorem”

CELE KONKURSU

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu wiedzy regionalnej

2. Popularyzacja znanych miejsc Katowic

3.  Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi 

artystycznej

4. Pogłębianie wiedzy na temat projektowania graficznego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest otwarty i mogą w nim brać udział uczniowie klas IV - VIII Szkoły 

Podstawowej

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pocztówki promującej Katowice, znanych 

miejsc Katowic poprzez:

projekt w tradycyjnych płaskich technikach plastycznych

projekt komputerowy w tym kolaż fotograficzny

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń klas od IV do VIII Szkoły 

Podstawowej.

2. Wymogi techniczne:
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• Praca formatem powinna odpowiadać ogólnie dostępnym formatom pocztówek, 

niewykluczając niestandardowej formy pocztówki, nie przekraczającej ogólnych 

wymiarów A5.

• Praca wykonana ręcznie może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Może 

zawierać elementy wypukłe, ale nie trójwymiarowe. Na odwrocie pracę należy opisać: 

imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, nazwę szkoły, numer kontaktowy lub 

e-mail do nauczyciela prowadzącego (można skorzystać z metryczki - załącznik nr 2)

• Praca komputerowa może być wykonana w dowolnym graficznym programie 

komputerowym (praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć 

następujące informacje: nazwa programu w którym wykonano pracę, imię i nazwisko 

autora pracy, wiek, miejscowość, nazwę szkoły, numer kontaktowy lub e-mail do 

nauczyciel prowadzącego (można skorzystać z metryczki - załącznik nr 2).

• Praca może być kolażem fotograficznym ze zdjęć wykonanych osobiście przez autora 

projektu pocztówki.

3. Niespełnienie wymogów technicznych określonych w punkcie 2. skutkuje odrzuceniem 

pracy bez dodatkowego informowania zgłaszającego.

4. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby Organizatora 

opisanej pracy wraz z odpowiednim formularzem zgłoszenia zawierającym zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). Formularze zgłoszenia wraz z 

oświadczeniem są dostępne również na stronie szkoły pod adresem www.sp20.katowice.pl

Prace należy dostarczyć do Organizatora osobiście lub drogą pocztową do 27 listopada 2020 

roku.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria: 

a) zgodność z tematem 

b) indywidualność interpretacji

c) stopień trudności techniki 

d) staranność i dbałość wykonania 

e) dbałość o równowagę między przedstawieniem graficznym a typografią

f) ogólne wrażenie estetyczne
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 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką 

konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

KOMISJA 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

NAGRODY 

1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w konkursie. Nagrodami będą 

materiały i narzędzia plastyczne lub gadżety związane z Katowicami.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez stronę internetową szkoły  

www.sp20.katowice.pl oraz profil facebookowy szkoły SP 20. Szkoła skontaktuje się 

telefonicznie z nauczycielami prowadzącymi osób, które zajęły 1,2 lub 3 miejsce w 

konkursie.

3. Osoby nagrodzone w Konkursie, które nie stawią się osobiście po odbiór nagrody, mogą 

zwrócić się z prośbą do Organizatora o przesłanie nagrody na własny koszt, jednak nie 

później niż do 31 grudnia 2020 r. Nagrody wysyłane będą w styczniu 2021 r.

4.  Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3, podanie nieprawidłowego adresu lub 

danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do nagrody, a 

nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji organizatora.

INNE

1. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

ZSiP w Katowicach.

2.  Zdobywcy nagród lub wyróżnień w Konkursie przeniosą nieodpłatnie na Organizatora 

majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej w następującym zakresie (na 

następujących polach eksploatacji): 

•  używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz 

informacyjnej,
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• utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi, 

zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 

•  publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i 

zamkniętych,  wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac, 

•  umieszczenia w Internecie, 

•  publicznego wystawiania. 

3. Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych z pracy konkursowej w zakresie: 

• używania i wykorzystania podczas wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz 

informacyjnej, 

• utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i cyfrowymi,

• zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 

• publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i 

zamkniętych,

• wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, 

wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac, 

• umieszczenia w Internecie, 

• publicznego wystawiania. 

4. Uczestnik zezwala na wykonywanie Organizatorowi zależnych praw autorskich do 

wszelkich opracowań prac konkursowych (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że: 
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1. Administratorem danych osobowych jest ZSiP nr 2 w Katowicach z siedzibą przy ul. 

Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

2. ZSiP zbiera następujące dane: imię, nazwisko, wiek i adres szkoły, nr kontaktowy/adres 

e-mail rodzica/opiekuna,

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji, 

zdania relacji i promocji konkursu oraz ogłoszenia wyników. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia 

udziału w imprezie. 

5. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

6.  Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno - 

marketingowych z nią związanych.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na 

dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w 

których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, 

kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy. Organizator nie ponosi również 

odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz 

za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez 

uczestników Konkursu. 

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku 

nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu. 

3.  Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw 

autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.
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4.  Niniejszy regulamin jest dostępny w ZSiP w Katowicach oraz na stronie internetowej.

5. Prace opisane (imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy do 

nauczyciela prowadzącego) z dołączonym załącznikiem nr 1, należy dostarczyć do 27 

listopada do ZSiP nr 2 w Katowicach lub wysyłać na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2

UL. ZARĘBSKIEGO NR 2 

40-854 KATOWICE

Z dopiskiem:
Konkurs plastyczny - Pocztówka z Kato!
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Załącznik nr 1
                                                                         .....……………….……….. 

......................................……………….………..                                  Miejscowość, Data  
           (imię, nazwisko,                          adres) 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację pracy 

Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs „Pocztówka z Kato!” akceptuje postanowienia Regulaminu oraz 
wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZSiP nr 2 w Katowicach, danych osobowych  zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), oraz z 
przepisami rozporządzenia 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 (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   

....................................... 
(podpis czytelny rodzica lub opiekuna) 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika 
konkursu jest ZSiP w Katowicach.  

2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia 
Międzyszkolnego Konkursu „Pocztówka z Kato” 

3. Uczestnik konkursu ma  prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej 
wycofaniem. 

4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem przewidzianym 
w przepisach prawa dla tego typu dokumentów. 

6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza 
przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez uczestnika 
uniemożliwi jego udział w konkursie. 

8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 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) tzn. dane będą 
przetwarzane na podstawie  zgody uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna/rodzica. 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji. 
………………………………………….…………   
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZGODA UCZESTNIKÓW,  RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW) NA 
UDZIAŁ W KONKURSIE, PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, PRACY KONKURSOWEJ 
I UPUBLICZNIENIE DANYCH UCZESTNIKA KONKURSU 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na bezpłatne i nieograniczone czasowo 
wykorzystanie i upublicznienie  konkursowej pracy plastycznej Międzyszkolnego konkursu „Pocztówka z 
Kato!” wraz z danymi osobowymi uczestnika konkursu  w postaci (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły). 
Powyższe dane będą służyć do wskazania osób nagrodzonych i wyróżnionych. 

Prace plastyczne wraz z informacją o ich autorze zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej oraz 
mediach, również na stronie internetowej www.sp20.katowice.pl oraz profilu facebookowym szkoły. Brak 
zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności. 

………………………………………………………………………………………………….… 
Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

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

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

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

IMIĘ NAZWISKO WIEK MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA SZKOŁY NR KONTAKTOWY

do nauczyciela 
prowadzącego lub e.mail

IMIĘ NAZWISKO WIEK MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA SZKOŁY NR KONTAKTOWY

do nauczyciela 
prowadzącego lub e.mail

IMIĘ NAZWISKO WIEK MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA SZKOŁY NR KONTAKTOWY

do nauczyciela 
prowadzącego lub e.mail

IMIĘ NAZWISKO WIEK MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA SZKOŁY NR KONTAKTOWY

do nauczyciela 
prowadzącego lub e.mail

 8


