
 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

MÓJ ULUBIONY BOHATER 

CIEKAWA POSTAĆ Z KSIĄŻKI, FILMU, GRY 

 
REGULAMIN 

 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka, ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk 

2. Adresaci konkursu: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze wszystkich, gdańskich szkół 

podstawowych z klas 1-3. 

3. Cele konkursu: 

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, 

- promowanie talentów, 

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technik informatycznych, 

- motywowanie uczniów do produktywnego spędzania czasu przed komputerem. 

4. Temat:„Mój ulubiony bohater.”  

5. Format: Prace mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym. 

6. Termin oddania prac: prace należy przesłać do dnia 26.02.2021 r. 

7. Warunki przystąpienia do Konkursu: 

7.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie przez ucznia postaci ulubionego bohatera w 

programie graficznym. 

7.2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie liczbę prac równą ilości oddziałów 1-3. 

7.3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły. 

7.4. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: konkursy.sp29@gmail.com do dnia 

26.02.2021 r. 

7.5. Konstrukcja wiadomość e-mail powinna wyglądać następująco:   

7.5.1. Temat wiadomości e-mail:  „Mój ulubiony bohater” – nazwa szkoły (np. SP 75). 

7.5.2. Treść wiadomości e-mail: Nazwa, adres, telefon szkoły;  autor, klasa, tytuł pracy (np. Adam 

Kowalski, kl.2 – „Kubuś Puchatek”). 

7.5.3. Załączniki: prace oraz zgody. 

7.6. Prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg schematu: 

Szkoła_NazwiskoImię_klasa_tytuł (np. SP29_KowalskiAdam_kl2_KubuśPuchatek.jpg). 

7.7. Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany skan lub zdjęcie załącznika. 

7.8. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca 

zgłoszona na konkurs została wykonana osobiście przez dziecko.  

8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność pomysłu, ogólne wrażenie estetyczne. 

9. Prawa organizatorów: 

9.1. Decyzja Jury co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9.2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora. 

9.3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 

laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz 

w mediach i Internecie. 

9.4. Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania konkursu. 

9.5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu. 

9.6. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich 

nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym 

konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).  

9.7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i 

jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich. 

10. Nagrody: Jury powołane przez SP29 w Gdańsku przyzna nagrody i okolicznościowe dyplomy dla 

laureatów- oddzielnie w kategorii  klas pierwszych, drugich i trzecich. W dniu 26.03.2021 r. ogłoszone 

zostaną wyniki konkursu, termin wręczenia nagród i wernisażu prac. Informacje zostaną przesłane do szkół 

drogą mailową. 

11. Załącznik: „Zgoda rodziców/prawnych opiekunów autora na udział w konkursie, publikacje wizerunku 

pracy konkursowej oraz nazwiska zwycięzcy”. 



 
 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów autora na udział w konkursie, publikacje 

wizerunku pracy konkursowej oraz nazwiska zwycięzcy. 

 

 
……………………………………………………………………………………..……    …………….. 
(imię i nazwisko autora pracy) (klasa) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły autora pracy) 

 

 

…………...………………………………………………………                    …………………………. 
(e-mail szkoły autora pracy) (telefon szkoły autora pracy) 

 
 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  ………………….……….…………………..…………….  

(imię i nazwisko autora pracy) 

 

w celu organizacji i wzięcia udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

"MÓJ ULUBIONY BOHATER" w roku szkolnym 2020/21, organizowanym przez Szkoła Podstawowa nr 29 

im. Jerzego Pucka, ul. Miałki Szlak 74, 80-717 Gdańsk. 

 

2. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

………………………..  ………...……………………………………………………………….. 
(Data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy) 

 

Klauzula informacyjna 

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka, ul. Miałki Szlak 

74, 80-717 Gdańsku. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)w celu organizacji  

i wzięcia udziału ucznia MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ "MÓJ 

ULUBIONY BOHATER" w roku szkolnym 2020/21 zgodnie z regulaminem konkursu. 

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawai zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia konkursu. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

 
 


