
 

Regulamin konkursu plastycznego zorganizowanego pod nazwą: 

„TOZ NADAL POTRZEBUJE WSPARCIA! ZAADOPTUJ ZWIERZAKA I STWÓRZ MU 

KOCHAJĄCĄ RODZINĘ” 

ORGANIZATOR KOKNURSU: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza  

w Opolu  

ADRES ORGANIZATORA: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu 

ul. Walerego Wróblewskiego 7 46-020 Opole. 

KOORDYNATOR KONKURSU: pedagog szkolny Halina Kłyś i członkowie szkolnego Koła 

Przyjaciół TOZ w Opolu – klasa VIb. 

PARTNER KONKURSU: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu 

CEL KONKURSU: 

Podstawowym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem adopcji zwierząt 

oraz promowanie wrażliwości, empatii oraz odpowiedzialności za los tych, które są bezdomne.  

W związku z epidemią koronawirusa Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu nie może 

podejmować działań edukacyjnych w tak szerokim zakresie jak dotychczas. Popularyzacja idei adopcji 

zwierząt w konkursie może okazać się elementem wspierającym kształtowanie pożądanych postaw  

w relacji ze światem zwierząt, bez względu na wiek autorów prac oraz ich odbiorców. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka 

Sienkiewicza w Opolu, których prawni opiekunowie dołączą do przesłanej pracy zaakceptowany 

podpisem regulamin wraz z załącznikami: karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie oraz 

podpisana zgoda.  Przesłanie przez opiekuna prawnego załączników następuje  w taki sposób, w jaki 

nastąpiło przesłanie samej pracy ucznia. 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE: 

1. Informacja o rozpoczęciu konkursu, regulamin oraz lista laureatów zostaną umieszczone na 

stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolną techniką, na kartce A4, a następnie przesyłają ją 

wraz z kartą zgłoszenia w terminie do 31 maja 2020 r.  tradycyjną  pocztą na adres Szkoły lub 

elektronicznie na adres: h.klys@psp10opole.eu.  Liczy się data stempla pocztowego lub data 

przesłania korespondencji. 

3. Korespondencja elektroniczna musi być zaszyfrowana hasłem.  

4. Praca plastyczna jest podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia na odwrocie lub w treści  

e-maila oraz w nazwie przesłanego załącznika. 

5. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej wraz 

 z imieniem i nazwiskiem jej autora na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10  

im. Henryka Sienkiewicza w Opolu oraz stronie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu 



(karta zgłoszenia przesłana wraz pracą). Prace przesłane na konkurs stają się własnością tych 

instytucji i mogą być nieodpłatnie wykorzystane do celów edukacyjnych i promocyjnych. 

6. Nadesłanych prac organizator nie zwraca. 

7. Po skończonym konkursie dane osobowe, które nie są już potrzebne, zostaną zniszczone 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. 

8. W jury konkursu zasiądą: pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki PSP 10, członkowie 

działającego w Szkole Koła Przyjaciół TOZ w Opolu, członkowie Zarządu TOZ w Opolu oraz 

przedstawiciele lokalnych mediów. Zadaniem Jury jest ocena prac pod względem zgodności  

z tematyką konkursu oraz jakości wykonania. W wyniku obrad jurorów wybrane zostaną trzy 

najlepsze prace (I, II i II miejsce).  

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2020 r. na stronie organizatora konkursu. 

10. Praca, której autor zdobędzie I miejsce, zostanie opublikowana w lokalnych mediach, a także  

na stronach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im Henryka Sienkiewicza w Opolu oraz 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Prace, których autorzy zdobędą II i III miejsce, 

będą opublikowane na stronach Szkoły i Towarzystwa. Wszystkim uczestnikom wręczymy 

dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie 

 

Zgoda na udział w konkursie plastycznym pod nazwą: „TOZ NADAL POTRZEBUJE 

WSPARCIA! ZAADOPTUJ ZWIERZAKA I STWÓRZ MU KOCHAJĄCĄ RODZINĘ” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

1. Imię i nazwisko i klasa ……………………………..………………………………………… 

 

w konkursie plastycznym pod nazwą: „TOZ NADAL POTRZEBUJE WSPARCIA! ZAADOPTUJ 

ZWIERZAKA I STWÓRZ MU KOCHAJĄCĄ RODZINĘ” 

 

 

..................................................................... 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz pracy 

plastycznej wykonanej na konkurs plastyczny pod nazwą: „TOZ NADAL POTRZEBUJE WSPARCIA! 

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA I STWÓRZ MU KOCHAJĄCĄ RODZINĘ” organizowany przez 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu w materiałach drukowanych, 

na stronach internetowych i w mediach społecznościowych własnych szkoły oraz jej partnerów oraz 

wykorzystanie ich w celach edukacyjnych i promocyjnych. 

 

.......................................................................... 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Obowiązek informacyjny  

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza,  

ul. Wróblewskiego 7, 45-760 Opole. 

2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.psp10opole.eu oraz pod adresem e-mail: 

iodo@psp10opole.pl 

3. Dane przetwarzane są w celach:  

a. udziału w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi; 

b. dokumentowania i informowania o działalności szkoły w zakresie udostępniania tych informacji 

publicznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby. 

c. przetwarzania wizerunku w zakresie dokumentowania i informowania o działalności szkoły na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby. 

4. Dane laureatów przetwarzane będą w dokumentacji szkoły przez okres 5 lat. Dane pozostałych 

uczestników przez 3 lata od zakończenia konkursu. Dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane do 

momentu wycofania zgody lub do momentu zaprzestania danego rodzaju działalności przez szkołę.  

5. Podane dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla 



nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT 

6. Dane mogą być udostępniane do partnerów działań edukacyjnych. W szczególności, informacje mogą 

być udostępniane w postaci: 

a. zgłoszeń do udziału, 

b. relacji,  

c. sprawozdań,  

d. wypracowanych przez uczniów materiałów. 

Dane mogą być publikowane i udostępniane: 

a. na stronie internetowej szkoły, w mediach (również społecznościowych) oraz w  materiałach 

promujących działalność szkoły.  

b. na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach z 

realizowanych działań partnerów szkoły. 

7. W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła, 

osiągnięte wyniki, wizerunek. 

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie danych lub wizerunku ma charakter dobrowolny, ale brak podania danych w zakresie: imię, 

nazwisko, klasa, szkoła  uniemożliwi udział w konkursie. 

 

 

 

 


