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REGULAMIN 
II EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„TWOJA WYOBRAŹNIA - TWÓJ OBRAZ”  
PT. „WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ” 

skierowanego do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego,  

kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego 

 

 

19 lutego 2023 roku upływa 550 lat od urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma  

i twórcy teorii heliocentrycznej, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryd 

w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła 

postrzeganie świata. Jest zaliczany do najwybitniejszych uczonych w historii świata, a jego 

nazwisko jest nierozerwalnie związane z jego Ojczyzną – Polską. 

 

Wpisując się w obchody tej rocznicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta zapraszają do udziału  

w II edycji Konkursu Plastycznego „Twoja wyobraźnia - Twój obraz” pt. „WSTRZYMAŁ 

SŁOOCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ”. 
 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/graficznej 

nawiązującej tematycznie do Mikołaja Kopernika i/lub jego osiągnięd. 

 
 

ORGANIZATORZY: 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie 

2. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie 

 

CELE KONKURSU: 

1. Uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 

2. Przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika i jego dokonao 
3. Propagowanie patriotyzmu i wiedzy historycznej 

4. Rozwijanie zainteresowao i wrażliwości artystycznej uczniów 

5. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodzieży 

6. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży 
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TECHNIKA: 

Techniki płaskie: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa 

 

FORMAT PRAC: 

Prace powinny mied format A3 (297 x 420mm) - prace wykonane technikami 

komputerowymi należy wydrukowad na formacie A3. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Praca musi byd wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą 

brane pod uwagę) i nie może brad udziału w innych konkursach 

2. Jeden uczestnik może zgłosid maksymalnie jedną pracę 

3. Udział w konkursie jest BEZPŁATNY! 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy 

plastycznej 

6. Praca nie może naruszad dóbr osobistych osób trzecich 

 

OPIS PRAC: 

Prace powinny byd opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.  

Do pracy należy dołączyd kartę zgłoszenia (załącznik 1). Prace bez karty zgłoszenia nie 

będą przyjmowane. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

1. Prace należy dostarczad lub przesyład odpowiednio spakowane, aby nie uległy 

uszkodzeniu, do 10 stycznia 2023 r. na adres: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Przechodnia 11/15 

42-202 Częstochowa 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Twoja wyobraźnia - Twój obraz” 

2. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania nie będą brane pod uwagę 

3. Wyniki zostaną ogłoszone do 25 lutego 2023 r. 

4. O wynikach konkursu organizatorzy poinformują uczestników drogą elektroniczną 

(informacje będą przesłane do szkół laureatów) 

 

NAGRODY: 

Organizatorzy przewidują nagrody za I, II i III miejsce oraz dyplomy za wyróżnienia. 

 

POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własnośd organizatorów 
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3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz organizatorów oraz do publikacji na stronach internetowych i profilach 

na facebook’u placówek 

4. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw 

autorskich innych osób przez uczestników konkursu oraz za zagubienie czy 

zniszczenie prac przez firmy kurierskie 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM 

1. Podczas oficjalnego wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu 

wykonywane będą zdjęcia, które zostaną opublikowane na stronach internetowych 

organizatorów oraz w ich mediach społecznościowych tj. Facebook i Instagram. 

2. Opublikowane zdjęcia mogą zostad podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą 

szkoły i informacją o osiągnięciu w konkursie laureata. 

3. Osoby biorące udział w wydarzeniu powinny doręczyd organizatorom konkursu 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 

ucznia w ramach niniejszego Konkursu stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do 

Regulaminu w dniu wręczenia nagród. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Częstochowie. 

Z administratorem danych można skontaktowad się poprzez: 

a. adres do korespondencji: 42-200 Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15 

b. numer telefonu +48 34 324 24 81 

c. adres e-mail: ckziu@edukacja.czestochowa.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 343706314. 

3. Współadministratorem danych uczestników konkursu jest Zespól Szkół Przemysłu Mody  

i Reklamy im. W.S. Re:ymonta, ul. Krakowska 80f, 42-200 Częstochowa. 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych przez Współadminstratorów: 

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszenia lub później w trakcie trwania 

Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu 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.  

5. Każdy ze Współorganizatorów jest odrębnym Administratorem w zakresie promocji konkursu  

i promowania osiągnięd uczestnika Konkursu na swojej stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych. 

a. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i informacje o osiągnięciu 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl
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w konkursie zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięd 

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. 

6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych  

w szczególności podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeo (Poczta Polska, kurierzy itp.), 

podmiotom świadczącym usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(Epuap itp.), podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów 

informatycznych oraz firmie zapewniającej hosting strony internetowej. 

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie w serwisach społecznościowych: Facebook  

i Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdą Paostwo w politykach prywatności tych serwisów. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 4, a po tym czasie w celach archiwalnych 

przez 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie 

szkoły. 

W przypadku danych określonych w w pkt. 5 dane będą przetwarzane do momentu ustania 

określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 

8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Paostwu 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 zgodnośd 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). 

9. Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. (Dz. 2019 poz. 1231) 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

42-200 Częstochowa 

ul. Przechodnia 11/15 

tel. +48 34 324 24 81 

sekretariat@ckziu.eu 

Zespól Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Re:ymonta 

ul. Krakowska 80f 

42-200 Częstochowa 

tel. +48 34 324 66 17 

zsreymont@op.pl 
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Załącznik 1. 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
 

1. Tytuł pracy: ……………… ………………………………………………………….……………………………….….. 

2. Autor pracy (imię i nazwisko): ..……………………………………………………………………….….….….. 

3. Klasa: ..………………………………………………………………………………………….…………..……………….. 

4. Szkoła (nazwa): ..………………………………………………………………………..………..………………….…. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..….…… 

Telefon, e-mail: ..……………………………………………………………………………..….……………..…..…. 

5. Imię i nazwisko nauczyciela: ..………………………………………..…………..………………..………..…… 

 

 

 

……………………..………………………………………..……………. 
(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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Załącznik 2 
 
 

Częstochowa, dnia …….……………..r. 
 

……….......................…………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia  
w ramach  

II EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„TWOJA WYOBRAŹNIA - TWÓJ OBRAZ”  

PT. „WSTRZYMAŁ SŁOOCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ” 

 
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 Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, dalej „CKZiU” w postaci fotografii i filmów 
utrwalonych podczas Konkursu organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Częstochowie we współpracy z Zespołem Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. 
Reymonta. 

Ponadto CKZiU może także każdorazowo podpisad rozpowszechnianą fotografię lub film: imieniem, 
nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły i informacją o osiągnięciu w konkursie laureata. Dane osobowe 
przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnied uczestnika za 
pośrednictwem: 

 strony internetowej: https://www.ckziu.eu/ 

 serwisów społecznościowych: Facebook - https://www.facebook.com/CKZiU.Czestochowa, 

Instagram - @ckziu_czestochowa 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęd i nagrao  
z udziałem mojego dziecka wykonanych przez CKZiU. 

CKZiU decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego 
utrwalonego wizerunku.  

Wizerunek może byd 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 uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CKZiU.Czestochowa
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Załącznik nr 3 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechniane wizerunku ucznia 
Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 

 
Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w nawiązaniu do art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam, że 
wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka/mojego* dowolną techniką i w dowolnej formie przez Zespół 
Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta. w postaci fotografii oraz filmów 
utrwalonych podczas konkursu. 

Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisad rozpowszechnianą fotografię lub film: 
imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły i informacją o osiągnięciu w konkursie laureata. 

Powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu promowania i informowania  
o działalności Szkoły za pośrednictwem: 

 strony internetowej: http://reymont.czestochowa.pl/ 

 serwisów społecznościowych:  Facebook, Instagram,  
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęd  

i nagrao z udziałem moim/mojego dziecka* wykonanych przez Szkołę. 
Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz rozpowszechniania 

każdego utrwalonego wizerunku.  
Wizerunek może byd użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej do oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na wykorzystanie wizerunku. 
 
 

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

*Niewłaściwe skreślid 

 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Re:ymonta. 

Z administratorem danych można skontaktowad się poprzez: 
d. adres do korespondencji: , ul. Krakowska 80f 42-200 Częstochowa 

e. numer telefonu  34 324 66 17. 

f. adres e-mail: zskrak@edukacja.czestochowa.pl 

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: 

b. Wizerunek i dane osobowe tj.: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i informacja o osiągnięciu  
w konkursie laureata zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięd 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl
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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 podmioty zapewniająca 

wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting 

strony internetowej. 

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych 
Facebook, Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych 
osobowych znajdą Paostwo w politykach prywatności tych portali. 

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 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 Paostwu prawo żądania od Administratora: 

a. dostępu do treści swoich danych; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 
e. usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania; 
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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. Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231) 

 


