REGULAMIN
„W 100-lecie Niepodległej!”
Konkurs historyczno – plastyczny dla uczniów i mieszkańców powiatu legionowskiego
towarzyszący obchodom 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
I. Organizatorzy i partnerzy konkursu:
1. Konkurs organizowany jest przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie, zwany dalej Organizatorem, w ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Partnerem merytorycznym konkursu jest Muzeum Historyczne w Legionowie.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem:
- Starosty Powiatu Legionowskiego,
- Prezydenta Miasta Legionowo,
- Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie.
II. Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości, budzenie zainteresowania
wydarzeniami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
2. Popularyzacja wiedzy na temat historii Polski i Małej Ojczyny.
3. Pobudzenie twórczej aktywności uczniów szkół i mieszkańców powiatu
legionowskiego poprzez rozwijanie umiejętności artystycznych.
4. Budowanie tożsamości narodowej i lokalnej, kształtowanie świadomej postawy
patriotycznej.

III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu upamiętniającego
100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Każdy z uczestników może przygotować tylko jedną pracę w formacie A3 lub
większym, wykonaną dowolną techniką – grafika (grafika komputerowa), rysunek,
malarstwo, kolaż, mieszane techniki plastyczne.
3. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas 1-5 szkół podstawowych
II kategoria – uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych
III kategoria – uczniowie klas 3 gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
IV kategoria – mieszkańcy powiatu legionowskiego
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie i wcześniej niepublikowana.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i harmonogram działań
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół i mieszkańców powiatu legionowskiego.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu
Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26, 05-120
Legionowo) pracę wraz z dołączoną kopertą „W 100-lecie Niepodległej!” zawierającą:
a. formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)
b. oświadczenie uczestnika konkursu lub oświadczenie opiekuna niepełnoletniego
uczestnika konkursu (Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3)
3. Termin dostarczania prac upływa 26.10.2018r.
4. Organizator ma prawo do odrzucenia prac niezgodnych z Regulaminem
i/lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w karcie zgłoszenia do konkursu.
5. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu dostarczonych prac.
V. Komisja oceniająca
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora.
Decyzja jury jest ostateczna.
VI. Kryteria oceny
Jury oceni zgłoszone prace według następujących kryteriów:
a. zgodność z tematyką konkursu,
b. poprawność merytoryczną,
c. oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
d. terminowość wpływu pracy konkursowej,
e. kompletność dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z załącznikami.
VII. Nagrody
1. Jury wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca.
2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.
3. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród głównych, w zależności
od jakości nadesłanych prac. Prace zrolowane i zniszczone w wyniku złego
zabezpieczenia nie będą oceniane.
VIII. Wykorzystanie nadesłanych prac
1. Wybrane plakaty łącznie z podaniem danych autorów – imię i nazwisko oraz kategoria
wiekowa będą prezentowane od 11.11.2018r. w formie wystawy w przestrzeni
pawilonu Muzeum Historycznego w Legionowie (ul. A. Mickiewicza 23).

2. Do końca listopada 2018r. będzie istniała możliwość obejrzenia wybranych prac
pokonkursowych zaprezentowanych na wystawie w pawilonie Muzeum
Historycznego w Legionowie (ul. A. Mickiewicza 23).
3. Nagrodzone prace wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kategorią wiekową mogą być
prezentowane
na
stronie
internetowej
Powiatowego
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie i Muzeum Historycznego w Legionowie.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora
na wykorzystanie prac w powyższych celach.
IX. Terminy
Konkurs rozpoczyna się 03.09.2018r.
Termin dostarczania prac i dokumentów zgłoszeniowych – 26.10.2018r.
Termin wręczenia nagród – 11.11.2018r.
Laureaci Konkursu zostaną telefonicznie lub e-mailowo powiadomieni o przyznaniu
nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania
przyczyny.
1.
2.
3.
4.

X. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursu jest Powiatowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie; ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26,
05-120 Legionowo reprezentowany przez dyrektora. Kontakt do inspektora ochrony
danych osobowych: iod.konopnicka@wp.pl
2. Dane osobowe będą udostępniane także członkom jury niebędącym pracownikami
PZSO w Legionowie w celu rozstrzygnięcia Konkursu.
3. PZSO w Legionowie po zakończeniu Konkursu zniszczy dokumentację zawierającą
dane osobowe uczestników.
4. Uczestnik Konkursu przed posiedzeniem jury Konkursu może żądać usunięcia swoich
danych osobowych, będzie się to jednak wiązało z brakiem możliwości oceny pracy.
5. Osobom biorącym udział w Konkursie przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom niż wymienione w
punkcie VIII.1, VIII.3 i X.2.
7. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem realizacji obowiązku
informacyjnego przez PZSO w Legionowie.
9. PZSO w Legionowie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku, gdy w
czasie Konkursu uzasadnione będzie dostosowanie jego postanowień do wymogów w
zakresie ochrony danych osobowych, wynikających z 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 04.05.2016) lub z właściwych przepisów prawa krajowego, w
szczególności w celu uwzględnienia sposobu wykonywania przez PZSO w
Legionowie obowiązujących przepisów, przy czym zmiana ta nie będzie miała
niekorzystnego wpływu na realizację praw osób, których danych osobowych będzie
dotyczyć.
X. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez autora.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące
w nim udział na przetwarzanie przez Organizatora ich danych na potrzeby konkursu,
w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
4. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu wraz z oświadczeniami stanowią integralną
część Regulaminu.
Wykaz załączników:
a) załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
b) załącznik nr 2 - oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku uczestnika
niepełnoletniego
c) załącznik nr 3 - oświadczenie pełnoletniego uczestnika

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„W 100-lecie Niepodległej!”

Dane uczestnika

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko uczestnika

Kategoria wiekowa

Telefon kontaktowy
Adres e-mail autora
Nazwa i adres szkoły (jeśli dotyczy)
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna*
Nr telefonu/adres e-mail rodzica lub
opiekuna*
Podpis rodzica lub opiekuna wyrażającego
zgodę na udział autora w konkursie (oznacza
akceptację regulaminu konkursu)*
* Rubryki oznaczone * proszę wypełnić w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Ja, niżej podpisany/a:
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
………………………………………………………………………………………….....................
(imię i nazwisko)

w konkursie „W 100-lecie Niepodległej!” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu
organizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.
2. Oświadczam, że ……………………………………………………………………......................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
jest autorem dostarczonej pracy. Udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do
wykorzystania pracy mojego dziecka, zarówno w formie wydawnictwa drukowanego jak
i rozpowszechnienia w sieci Internet. Praca może zostać wykorzystana do prowadzenia
działań promocyjnych.

3. Upoważniam organizatorów konkursu do rozpowszechniania pracy pod nazwiskiem autora.
4. Akceptuję postanowienia wynikające z regulaminu konkursu i fakt, że praca nie zostanie
zwrócona.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych
mojego dziecka zgodnie z 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 04.05.2016). Zostałem poinformowany o
prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Data………………………………………………

…………………………………………………..…
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
„W 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ!” - AUTORA
1. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz że nie
narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność
w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą
konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej
pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa w tym Regulaminu konkursu, praca
zostanie wykluczona z konkursu.

2. Udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wykorzystania mojej pracy,
zarówno w formie wydawnictwa drukowanego jak i rozpowszechnienia w sieci Internet. Moja
praca może zostać wykorzystana do prowadzenia działań promocyjnych.
3. Upoważniam organizatorów konkursu do rozpowszechniania pracy pod moim nazwiskiem.
4. Akceptuję postanowienia wynikające z regulaminu konkursu i fakt, że praca nie zostanie
mi zwrócona.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z 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 04.05.2016). Zostałem poinformowany o prawie dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Data………………………………………………

Czytelny podpis……………………………………

