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Regulamin wewnętrzny 

Konkursu artystycznego  

„10 LAT a MÓJ ŚWIAT”  

 

 

 

ORGANIZATOR  

1. Organizatorem konkursu artystycznego „10 lat a Mój Świat” (zwanym dalej Konkursem) jest Szkolne Koło 

Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II 

w Warszawie. 

CELE KONKURSU  

1. Aktywizacja talentów i umiejętności interdyscyplinarnych uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. 

2. Uaktywnienie technik i kreatywnej wizualizacji postrzegania otoczenia zewnętrznego oraz myślenia 

przyczynowo – skutkowego. 

3. Promocja idei wolontariatu wśród uczniów. 

4. Kształtowanie postawy refleksyjności, szacunku i kreatywności 

5. Wsparcie promocji doradztwa zawodowego poprzez akcentowanie znaczenia dokonywanych wyborów  

w kontekście zmian społecznych.  

6. Promocja idei Bezpiecznego Internetu.  

 

TERMINY I MIEJSCE KONKURSU  

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego. 

2. Etap wewnątrzszkolny trwa do dnia 25 lutego 2022 roku. W tym czasie poszczególne szkoły wybierają 

swoich reprezentantów do etapu międzyszkolnego konkursu. 

a. W przypadku organizatora konkursu 

i.  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, 

prace należy dostarczyć na adres email: scenasp82@sp82.edu.pl  

ii. W dniu 28 lutego, zbierze się komisja wewnątrzszkolna, która wyłoni reprezentantów 

organizatora na etapie międzyszkolnym konkursu. 

b. W przypadku pozostałych szkół podstawowych, etap wewnątrzszkolny realizują we własnym 

zakresie, po którym uczniowie wytypowani do reprezentowania szkoły na etapie międzyszkolnym, 

prace w formie scanu wraz ze zgłoszeniem do konkursu, przesyłają na adres email: 

scenasp82@sp82.edu.pl do dnia 25 lutego 2022 roku. 

3. W dniu 01 marca organizator konkursu, po weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń, prześle na podany 

w zgłoszeniu adres email, formalne potwierdzenie zakwalifikowania do etapu międzyszkolnego. 

4. W celu dokonania rozstrzygnięć na etapie międzyszkolnym, organizator powoła JURY. 

5. Obrady JURY odbędą się online w dniach 10 -11 marca 2022 roku.  

6. Prace Laureatów i Finalistów zostaną zaprezentowane na kanale YouTube Scena Sp82 w dniu 16 marca 

2022 w formie GALERII PRAC prezentowanych on-line. 
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ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych z terenu województwa 

mazowieckiego.  

2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przygotowanie dwóch prac plastycznych w formacie A4 na 

temat tego samego obiektu. (praca powinna dotyczyć obiektu możliwego do identyfikacji – np. szkoła, 

dworzec, plac, budynki użyteczności publicznej itd.). Pierwsza praca plastyczna – „dziś” prezentuje obiekt w 

dowolnej technice według stanu na moment wykonywania pracy. Druga praca plastyczna powinna zawierać 

autorską koncepcję wyglądu tego samego obiektu „za 10 lat”. ( jedna praca na A4 przedstawiająca obiekt dziś, 

a druga praca przedstawiająca ten sam obiekt za 10 lat).  

3.  Zarówno przedstawienie obiektu dziś oraz prezentacja obiektu za 10 lat musi być wykonana dowolną 

techniką, która umożliwia wykonanie scanu pracy i przesłania go w formie elektronicznej. 

4. Do etapu międzyszkolnego, każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników, przy czym jeden 

uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

5. W ramach Galerii prac on-line zostaną zaprezentowane osoby zakwalifikowane przez Jury w dwóch 

kategoriach  

▪ Laureat konkursu  

▪ Finalista konkursu 

6. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego stanu prawnego, a w 

szczególności w kwestii dotyczących praw autorskich.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze skanem pracy plastycznej w wykonanej techniką dowolną 

 (2 prace A4 – dziś i za 10 lat) należy przesłać na adres scenasp82@sp82.edu.pl do 25 lutego 2021r. 

2. Zgłoszenia  przesłane na inny adres email lub bez karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

 

KRYTERIA OCENY  

1. Walory artystyczne. 

2. Spójność z założeniami konkursowymi, zwłaszcza w następujących aspektach: 

a. Dwie prace przedstawiający ten sam obiekt dziś i za 10 lat, 

b. Praca prezentuje kreatywność i interdyscyplinarne umiejętności autora. 

3. Poziom trudności wykonanej pracy i dbałość o jakość wykonania. 

4. Ogólny wyraz artystyczny. 

5. Uwzględnienie oddziaływania na społeczność lokalną.  

JURY KONKURSU  

1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

NAGRODY W KONKURSIE  

1. Laureat: prezentacja w ramach Galerii prac + dyplom + nagroda rzeczowa. 

2. Finalista: prezentacja w ramach Galerii prac +dyplom + nagroda rzeczowa. 

 

IIINFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Organizacja Konkursu „10 LAT a mój świat” wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych: 

▪ osób zgłaszanych (uczestników) - takich jak: imię i nazwisko, szkoła, do której uczęszcza uczestnik, dane 

kontaktowe, wizerunki widoczne na pracach konkursowych, 

▪ rodziców/opiekunów osób zgłaszanych – w zakresie danych podanych w zgłoszeniach i oświadczeniach 

niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, 

▪ osób trzecich, widocznych na pracach przesyłanych przez uczestników, w zakresie ich wizerunków. 

2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie (i ich opiekunów) jest Szkoła 
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Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201,  

01-459 Warszawa, e-mail: sp82@edu.um.warszawa.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych 

Szkoły: iod.bemowo@edukompetencje.pl. 

3. Podane dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane przez Szkołę wyłącznie w celach związanych  

z organizacją i promocją występów uczestników Konkursu 

4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażana przez uczestników i opiekunów (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) – dalej: RODO.  

5. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

6. Ewentualne wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Administratorowi.  

7. Dane osobowe, w tym wizerunki, mogą być udostępnione poprzez ich rozpowszechnianie w następującej 

formie: 

▪ publikacji nagrań uczestników oraz innych materiałów konkursowych w serwisie YouTube, na kanale 

„Scena82” prowadzonym przez Administratora, 

▪ wykorzystania prac konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska  

w mediach – Internecie, radiu, telewizji i prasie (m.in. na oficjalnej stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 82, szkolnej gazetce „Samo o szkole”). 

8. Dane mogą być udostępniane przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II 

w Warszawie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych  

lub wycofanie zgody będzie skutkował brakiem dokonania zgłoszenia i możliwości wzięcia udziału  

w Konkursie.  

10. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 82, ma prawo do dostępu do treści 

podanych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia za pośrednictwem Szkoły, a także  

do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dot. ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

11. Administratorem danych publikowanych na kanale „Scena82” w serwisie YouTube jest również firma Google 

Ireland Limited, siedziba: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 w Irlandii, spółka zależna  

od amerykańskiej firmy Google Inc., właściciela serwisu YouTube. Z zasadami i celami przetwarzania danych 

przez firmę Google można zapoznać się tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.  

12. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II nie ponosi odpowiedzialności  

za przetwarzanie danych przez firmę Google. W sprawach dotyczących przetwarzania danych przez firmę 

Google i podmioty zależne, w tym np. w sprawach wycofania zgody lub usunięcia danych z jej zasobów, 

należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Google. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH  

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, jako organizator 

Konkursu, przestrzega zasad ochrony utworów wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231) oraz innych przepisów odnoszących się do kwestii 

praw autorskich. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przysyłać jedynie treści nie naruszające praw autorskich autorów i wykonawców. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji lub usuwania nagrań już opublikowanych  

na kanale „Scena82”, w przypadku naruszenia praw autorskich w pracach przesyłanych przez uczestników. 

4. Organizator informuje, że prace uczestników konkursu, zawierające treści objęte prawem autorskim mogą być 

usuwane lub blokowane przez serwis YouTube, w przypadku wystąpienia roszeń podmiotów dysponujących 

prawami autorskimi do materiałów.  

5. Informacje na temat przebiegu Konkursu, publikowane w mediach, tj. w prasie, radiu, telewizji, będą 
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publikowane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy, bez naruszania praw autorskich. 

 

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE  

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

2. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

 

 


