
IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska  

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

 

Polscy Laureaci Nagrody Nobla. 

Wisława Szymborska inaczej –  kreatywny portret noblistki 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych 

oraz  3 gimnazjum. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

3. Technika wykonania pracy: dowolna. 

4. Format pracy: płaska A4 lub A3. 

5. Praca ma przedstawiać wizerunek noblistki ujęty w sposób 

nierealistyczny i niekonwencjonalny. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę indywidualną  

(nie przyjmujemy prac zbiorowych). 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich. 

8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę, która stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu (prace bez wypełnionej metryczki 

nie będą brane pod uwagę). 

9. Prace należy przesłać do 15 marca 2019 r. na adres organizatora. 

10. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziano nagrody. 

11. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.edukacja.krakow.pl do 25 marca 2019 r. 

12. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą prac odbędzie się  

29 marca 2019 r. 

13. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do 

dyspozycji organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edukacja.krakow.pl/
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Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu plastycznego 

Wisława Szymborska inaczej – kreatywny portret noblistki 

 

 

 

METRYCZKA do konkursu  

Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska.  

 

Dane uczestnika Oświadczenie opiekuna prawnego  

 

imię i nazwisko autora, wiek: 

 

………………………………………………………. 

 

 nazwa i adres szkoły/placówki: 

 

………………………………………..……………... 

 

telefon szkoły/placówki, miejscowość: 

 

………………………………………………………. 

 

praca powstała pod kierunkiem: 

 

…………………………………….……………..…. 

 

 

 

Jako opiekun prawny dziecka  

 

………………………………..………………………  

(imię i nazwisko dziecka) 

zapoznałem/am się i akceptuję regulamin 

konkursu  i  zawarte w nim postanowienia. 

 

 

…………………       

………………………………….. 

  Data                           Podpis 

 

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne z uznaniem warunków 

regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

publikowanie danych osobowych i 

wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 

2014 r. poz.1182). 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu czwartej edycji konkursu  

IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………….w ramach konkursu 

„IV Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska”, 

którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Krakowie. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności strona internetowa oraz facebook organizatorów. 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i 

kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne 

INFORMACJA 

1.   Administratorem danych osobowych jest  Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. 

Noblistów Polskich w Krakowie, ul. Kluczborska 3, 31-271   Kraków. 

2.   Funkcję inspektora ochrony danych pełni Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3.   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Prywatną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. 

Noblistów Polskich w Krakowie.  

3.    Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres trwania konkursu. 

4.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

            

             ……..……..……………..……………  

data i podpis  

 

*W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna 

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

