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Regulamin konkursu 

 

§ 1 Organizator Konkursu 

1. Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie. im. Stefana Żeromskiego, ul. Gościeradowska 18/20,  

03-535 Warszawa.  

2. Honorowy patronat nad konkursem: 

• Burmistrz Dzielnicy Targówek; 

• Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”, które zorganizuje licytację nadesłanych prac; 

• „Polska Zbrojna”. 

§ 2 Cele Konkursu 

1. Propagowanie symboli narodowych oraz idei znaku Polski Walczącej jako symbolu walki 

polskiego narodu z niemieckim agresorem podczas II wojny światowej. 

2. Edukacja historyczna poprzez aktywność artystyczną. 

3. Kształtowanie szacunku i powagi oraz uwrażliwianie uczniów na znaczenie symboli narodowych. 

4. Kształtowanie postawy patriotycznej. 

5. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej oraz przestrzennej. 

6. Rozwijanie kreatywności uczniów oraz zdolności manualnych. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas III-VIII szkół podstawowych. 

2.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:  

• klasy III – IV, 

• klasy V – VI, 

• klasy VII – VIII. 

4. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę.  
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5. Szkoła, która bierze udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 3 prace.  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę do organizatora: 

 

• maksymalnie 3 przestrzennych prac konkursowych zgodnych z Regulaminem konkursu,  

• Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 

• oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika warszawskiego konkursu 

historyczno – technicznego „Pamiętajmy o bohaterach” dla szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2020/21 (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

7. Przystąpienie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 

§ 4 Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem uczestników konkursu w każdej grupie wiekowej jest samodzielne przygotowanie  

w technice przestrzennej znicza z symbolami narodowymi lub symbolem Polski Walczącej,  

o wymiarach nieprzekraczających 20cm x 20cm x 20cm.  

2. Znicz może być wykonany dowolną techniką plastyczno - techniczną. 

3. Każda praca konkursowa musi być opatrzona metryczką (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

4. W treści e-mail zostaną wklejone przykładowe linki do stron, które informują o znaczeniu 

symboli narodowych. 

§ 5 Przebieg Konkursu i terminy 

1. Konkurs trwa od dnia 21 września do 16 października 2020 r. 

2. Szkoła zgłasza udział ucznia/-ów w konkursie poprzez nadesłanie pocztą elektroniczną  

do 12 października 2020 r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1  

i załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: monika_nowak@sp28wawa.edu.pl 

3. Prace wykonane przez uczniów przechodzą na własność organizatora, a następnie zostaną 

wystawione na licytacji charytatywnej organizowanej przez naszego patrona honorowego 

Stowarzyszenie „Paczka dla bohatera” https://www.facebook.com/paczkadlabohatera/ 

Uzyskane środki zostaną przekazane na pomoc polskim bohaterom. 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera do dnia  

16 października 2020 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego  

ul. Gościeradowska 18/20 03-535 Warszawa, z dopiskiem Świetlica.  

5. Niezależnie od formy złożenia pracy (osobiście, Poczta Polska, firma kurierska) decyduje data jej 

przyjęcia przez adresata. Organizator nie odpowiada za zniszczenia prac powstałe w wyniku 

transportu.  

6. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się do 22 października 2020 r. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz wysłane drogą e-mailową  

do szkół, które dostarczyły prace konkursowe.  

7. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną o sposobie i terminie wręczenia nagród 

poinformujemy w osobnym piśmie. 
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§ 6 Komisja Konkursowa i ocena prac 

1. Prace zgłoszone w konkursie oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Szkołę 

Podstawową nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, w celu wyłonienia najlepszych  

pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym prac.  

2. W każdej grupie wiekowej prace oceniane będą przez członków Komisji Konkursowej  

z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

Lp. Kryteria oceny Punktacja 

1 Poprawność merytoryczna i zgodność z tematem  0-10  

2 Kreatywność  0-10  

3 Estetyka pracy oraz ogólny wyraz artystyczny  0-10  

4 Technika i wykorzystane materiały  0-10  

Razem  0-40  

 

3. Komisji przysługuje możliwość nagrodzenia prac w każdej kategorii wiekowej poprzez 

przyznanie miejsca I, II, III oraz wyróżnienia.  

4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.  

5. Organizator konkursu zapewnia laureatom i osobom wyróżnionym dyplomy i nagrody. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.  

7. Prace Uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Organizator Warszawskiego 

Konkursu historyczno – technicznego „Pamiętajmy o bohaterach”, Szkoła Podstawowa nr 28  

im.  Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.  

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie na potrzeby: 

a) przeprowadzenia Konkursu; 

b) przekazania podziękowań; 

c) publikacji na stronie internetowej Organizatora informacji związanych z przeprowadzeniem  

i wynikami Konkursu. 
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4. W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem ww. Konkursu administrator 

będzie przetwarzać dane osobowe dziecka i dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego  

na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe Uczestnika w zakresie 

imienia i nazwiska podane w treści zgody będą przetwarzane w celu udokumentowania 

wyrażenia tej zgody.  

5. Na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na wykorzystanie wizerunku 

dziecka administrator będzie przetwarzał wizerunek dziecka w celach promocyjno-

informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań 

statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć 

oraz talentów dzieci i młodzieży. 

6. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody,  

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Konkursu. 

7. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe dziecka będą przetwarzane  

do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa 

w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 

powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji 

dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

8. Dane osobowe dziecka w zakresie imienia, nazwiska i wieku oraz jego wizerunek zostaną 

upublicznione przez Organizatora na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego 

zgody. 

9. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe dziecka mogą zostać udostępnione 

innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe rodzica/opiekuna 

prawnego i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane 

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające),  

np.  podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, 

usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 

pocztową lub kurierską. 

10. Zgodnie z RODO, Uczestnikom Konkursu i ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje: 

a) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne  

z prawem przetwarzanie danych osobowych.  

 



5 

                       

 

11. Zgodnie z art. 21 RODO Uczestnikom Konkursu i ich rodzicom/opiekunom prawnym  

nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

12. Podanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego ma charakter dobrowolny,  

ale jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie. 

13. W oparciu o podane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował wobec 

rodziców/opiekunów prawnych i dzieci zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania.  

14. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 

państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.  

2. Szczegółowych informacji udziela:  

• Sandra Rymanowska, sandra_rymanowska@sp28wawa.edu.pl  

• Barbara Waśko, barbara_wasko@sp28wawa.edu.pl  

• Monika Kędziora-Nowak, monika_nowak@sp28wawa.edu.pl 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

     

 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ KLASA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA 

 

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

2. NAZWA I ADRES SZKOŁY, TELEFON KONTAKTOWY, ADRES E-MAIL  

 

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

3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – OPIEKUNA, ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU  

 

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

 

KARTA 

ZGŁOSZENIA 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

O Ś W I A D C Z E N I E 

RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA I WARSZAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO – TECHNICZNEGO  

„PAMIĘTAJMY O BOHATERACH” 2020/2021 . 

1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika 

 

.................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

udzielam niniejszym zgody na udział ww. dziecka w I WARSZAWSKIM KONKURSIE HISTORYCZNO -TECHNICZNYM 

„PAMIĘTAJMY O BOHATERACH” 2020/2021,  którego Organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana 

Żeromskiego ul. Gościeradowska18/20, 03-535 Warszawa zwana dalej Organizatorem. 

 

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

Czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka 

 

2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz 

danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, wieku i nazwy placówki do, której uczęszcza dziecko) zgodnie  

z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej 

jako RODO, w celach związanych z udziałem dziecka w ww. I WARSZAWSKIM KONKURSIE HISTORYCZNO-TECHNICZNYM 

„PAMIĘTAJMY O BOHATERACH” 2020/2021 zgodnie z jego Regulaminem 

3. Wyrażam / Nie wyrażam* (*niewłaściwe skreślić) zgodę na upublicznienie przez Organizatora danych osobowych dziecka  

w zakresie imienia i nazwiska wieku i nazwy i adresu szkoły w związku z jego udziałem w Konkursie oraz na nieodpłatne, 

nieograniczone czasowo utrwalenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie w dowolnej formie,  

za pośrednictwem dowolnego medium w tym na stronie internetowej przez Organizatora Konkursu wizerunku ww. dziecka 

utrwalonego podczas wręczania nagród, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność 

Organizatora, wynikających z jego zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym 

propagowania osiągnięć i talentów uczniów, zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora lub osoby trzecie działające w jej imieniu zmian i modyfikacji 

utrwalonego wizerunku dziecka polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej (np. zmiana kadrowania)  

z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób zniekształcać wizerunku dziecka. 

4. Oświadczam, że:  

a) do przekazanej pracy Konkursowej przysługują mi odpowiednie prawa autorskie, wolne od wad prawnych, 

obciążeń lub roszczeń osób trzecich umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

b) zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych  

i danych osobowych dziecka zawartej w Regulaminie I WARSZAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-

TECHNICZNEGO „PAMIĘTAJMY O BOHATERACH” 2020/2021; 

c) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem I WARSZAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO -TECHNICZNEGO 

„PAMIĘTAJMY O BOHATERACH” 2020/2021 i w pełni go akceptuję. 

 

................................................                                ..................................................................................                
miejscowość i data                                                                 czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego lub innej osoby  

uprawnionej do reprezentowania dziecka 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

     

 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ORAZ KLASA 

 

 

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

 

WIEK DZIECKA  

 

 

……………………….. 

NAZWA SZKOŁY, ADRES, TELEFON, E- MAIL SZKOŁY 

 

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

 

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

 

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

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/ NAUCZYCIELA 

 

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

 

KONTAKT DO OPIEKUNA/ NAUCZYCIELA ( TELEFON, EMAIL) 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA 

PRACY 


