
Serdecznie zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastycznym 

dla młodzieży  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 

„Mamy Niepodległą !” - projekt kartki 
 

 Mamy Niepodległą ! - to ogólnopolska akcja społeczna organizowana przez 

muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku od 2013 r. Akcja ta polega na radosnym 

świętowaniu kolejnych rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez 

wysyłanie bliskim bezpłatnych kartek pocztowych z życzeniami z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. Wybitni artyści projektują kartki, a zwycięskie 

projekty zostają rozpowszechniane w postaci kartek pocztowych i e-kartek. 

Nawiązując do tej patriotycznej akcji chcielibyśmy zachęcić młodzież do wykonania 

kartki upamiętniającej 100 - tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku, 

w związku z przypadającą w listopadzie 2018 roku 100 – tną rocznicą odzyskania 

niepodległości przez Polskę, ogłasza Konkurs na kartkę pocztową upamiętniającą 

tę rocznicę pod hasłem „Mamy Niepodległą !”. 

 

CELE 
Cele konkursu:  

a) uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

b) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej raz postawy patriotycznej, 

c) budzenie wrażliwości historycznej, 

d) poszerzenie wiedzy z zakresu odbudowy państwowości polskiej po rozbiorach, 

e) popularyzacja trudnej formy projektowania kart pocztowych. 

 

UCZESTNICY 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych             

i ponadpodstawowych powiatu leżajskiego. W wieku od 12 – 18 lat. 

 

ZASADY REGULAMINOWE 
1. Prace należy wykonać indywidualnie. 

 

2. Praca konkursowa musi być zgodna z tematem, powinna być wykonana                

w technice plastycznej (farby, kredki, pastele, wycinanka z elementów płaskich, 

decupage) 

 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs jedną podpisaną pracę 

konkursową w formacie A3. Prace zrolowane, uszkodzone w wyniku 

nieprawidłowego opakowania, niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 

4. Czas trwania konkursu od 17 września do 8 października 2018 r. 



 

5. Zgłoszenie, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisane na 

odwrocie prace konkursowe należy przekazać lub przesłać do dnia 8 października 

2018 r. na adres: 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku 

ul. Adama Mickiewicza 76 

37 - 300 Leżajsk 
z dopiskiem (Konkurs Plastyczny) 

 

6. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez dyrektora SOSW                   

w Leżajsku. 

 

7. Przy ocenie prac jury uwzględni: 

a) oryginalność przedstawienia hasła konkursu (umiejętność posługiwania się 

metaforą, znakiem plastycznym) 

b) wartość plastyczną nadesłanej pracy (gama kolorystyczna, kompozycja) 

c) komunikatywność i czytelność przekazu 

d) pomysłowość i inwencję własną. 

 

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 12 października 2018 r.  Wyniki konkursu 

wraz z najlepszymi pracami zostaną opublikowane na stronie SOSW w Leżajsku. 

 

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie osobiste nagród połączone                    

z wernisażem prac odbędzie się 10 listopada 2018 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej.   

O dokładnym terminie szkoły zostaną powiadomione drogą mailową lub 

telefonicznie. 

 

NAGRODY 
10. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

11. Przesłanie zgłoszenia i pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. Wszystkie prace przesłane na konkurs stają się własnością 

organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie tj. prawo na 

przenoszenie pracy na nośniki elektroniczne, prawo do publikacji, 

rozpowszechniania i prezentacji na wystawie. 

 

12. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
13. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, informujemy, że: 



 

a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II 

w Leżajsku – Bożena Garbacka z siedzibą: ul. Mickiewicza 76, 37-300 

Leżajsk, tel. 17/ 242 02 54; 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@bojsp.pl; 

c) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia i realizacji konkursu; 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na 

publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku celem ogłoszenia wyników 

konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych 

celów; 

f) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania;  

g) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) Podanie danych osobowych jest konieczne udziału w konkursie – bez podania 

danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Plastycznego  

„Mamy Niepodległą !” 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 

…………...……………………………………..................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika  

 

ucznia/uczennicy……………..……………………………………………………………………….. 
nazwa i adres szkoły; klasa  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku w celu: 

 

 organizacji i przeprowadzenia konkursu „Mamy Niepodległą !” zgodnie 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) – „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  
 

 nieodpłatnego wykorzystania i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska  mojego dziecka na stronie internetowej 

oraz tablicy Ośrodka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191)  

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

* zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego uczestnika Konkursu Plastycznego  

„Mamy Niepodległą!” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy         

im. św. Jana Pawłą II w Leżajsku w celu: 

 

 organizacji i przeprowadzenia konkursu „Mamy Niepodległą !” zgodnie 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) – „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  
 

 nieodpłatnego wykorzystania i publikacji mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska  na stronie internetowej oraz 

tablicy Ośrodka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191)  

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

* zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

………………………………………............................................................................................. 
imię i nazwisko uczestnika 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły; klasa 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły; klasa 
 

 

 

 

 

…….……………………………………………… 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
 

Zgłoszenie udziału uczniów w Konkursie plastycznym  

„Mamy Niepodległą!”  
 

 

Potwierdzamy zgłoszenie udziału i akceptujemy warunki uczestnictwa określone w Regulaminie 

Konkursu plastycznego „Mamy Niepodległą”. 

 

 

 

 

 

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

        Data                                 pieczęć szkoły                         podpis opiekuna uczestników konkursu 

   


