
Regulamin Regionalnego Konkursu 

„Spacerkiem po moim mieście” 

Temat: „Ekologia w moim mieście” 

III  edycja  

1) Organizator: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu,  

pl. Warszawski 6 

2) Koordynatorzy konkursu:  

mgr Agnieszka Szczęsna-Mączka nauczyciel biologii i geografii w SP nr 36 w Zabrzu 

mgr Agnieszka Kubiak nauczyciel historii w SP nr 36 w Zabrzu 

mgr Iwona Janosz nauczyciel wspomagający w SP nr 36 w Zabrzu 

3) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII Regionu 

Górnego Śląska 

4) Przedmiotem konkursu jest wykonanie folderu reklamowego, będącego wizytówką 

własnego miasta. Praca powinna zachęcać do poznania danej miejscowości, obejrzenia 

ciekawych obiektów przyrodniczych, miejsc spacerowych, może prezentować 

działania ekologiczne podejmowane przez mieszkańców lub lokalne władze.  

5) Cele konkursu: 

- pogłębienie wiedzy na temat własnego miasta, w tym działań ekologicznych w nim 

podejmowanych 

- budzenie dumy z osiągnięć swoich przodków 

- promowanie środowiska lokalnego 

- zrozumienie współzależności człowieka i środowiska 

- rozwijanie poszanowania dobra wspólnego  

- popularyzacja zdobytej wiedzy 

- kształtowanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych 

- wykorzystywanie różnych technik plastycznych 

- budzenie zainteresowania własną okolicą 



- kształcenie umiejętności twórczego wykorzystania wiedzy 

- kształcenie umiejętności manualnych, zasad estetyki, odpowiedniego doboru treści  

i materiałów. 

6) Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w formie zdalnej.  

7) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

8) Folder reklamowy może być wykonany w dowolnym programie graficznym lub 

metodą plastyczną w formacie A4 lub A3 (jednostronnie). 

9) Praca konkursowa nie może być już wcześniej publikowana i nagrodzona, jak również 

być wysłana na równolegle organizowany konkurs. Każdy uczestnik może 

przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę wykonaną za pomocą dowolnego 

programu graficznego. Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej. 

10)   Uczestnik   gwarantuje,   że   praca   konkursowa   jest   wynikiem   jego   twórczości 

– odpowiedzialność   za   naruszenie   przez   wykonaną   pracę,   jakichkolwiek   praw   

osób trzecich, w całości obciąża uczestnika konkursu. 

11)  Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być 

wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich  

i nie może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności 

innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może 

mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

12) Uczestnik konkursu wykonuje zdjęcie pracy, którą przesyła nauczyciel – opiekun. 

13) Maksymalna liczba prac nadesłanych z jednej szkoły nie może przekroczyć 20. 

14) Prace konkursowe wraz zgodami opiekunów na udział w konkursie należy przesłać  

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) do 23 maja 2021 roku na adres 

konkurs@sp36.zabrze.pl, w tytule wiadomości wpisując: nazwę szkoły oraz 

miejscowość np. SP 36 Zabrze. Proszę pamiętać, aby prace w nazwie pliku były 

opisane imieniem i nazwiskiem autora. 

15) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 roku. 

16) Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac 

pod względem estetyki wykonania, poprawności merytorycznej,  kompozycji i doboru 

treści. 

17) Komisja konkursowa wyłoni laureatów w dwóch kategoriach: 

I kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej 

II kategoria klasy 7-8 szkoły podstawowej. 

mailto:konkurs@sp36.zabrze.pl


Zadecyduje również o podziale nagród, które laureatom zostaną przesłane pocztą. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  

18)  Organizator przewiduje pokonkursowe zaprezentowanie zdjęć folderów 

reklamowych, zgłoszonych do konkursu w albumie umieszczonym na szkolnej stronie 

internetowej www.sp36.zabrze.pl. 

19)  Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publiczną prezentację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 

20)  Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział  

w konkursie oraz oznacza akceptację  i  zobowiązanie  do przestrzegania  postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

21) Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, klasa, 

adres e-mail, szkoła), w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz 

archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu. 

22)  Ochrona Danych Osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest 

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima z siedzibą w Zabrzu,  

Plac Warszawski 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły mgr Krystynę 

Wiśniewską, tel.: 32 27189 59. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego poprawność 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez  

e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, 

czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle 

określonym celu, wskazanym poniżej. 

4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału 

w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej 

organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji 

związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą 

przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem 

danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych 

osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia 

danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

profilowane.   

 

*RODO – Rozporządzenie 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) 

http://www.sp36.zabrze.pl/
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Oświadczam, iż:  

1) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

w Regionalnym Konkursie „Spacerkiem po moim mieście” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu.  

2) Znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursowego oraz zostałem 

zapoznany/zostałam zapoznana z obowiązkiem informacyjnym. 

3) Wyrażam   zgodę/nie   wyrażam   zgody*  na   umieszczanie   danych mojego 

dziecka tj. imię, nazwisko, klasa na szkolnej stronie internetowej Organizatora  

- www.sp36.zabrze.pl. 

* niepotrzebne skreślić 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. 

 

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

miejscowość, data                                                                podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w Regulaminie Konkursu dostępnym  

w wersji papierowej w siedzibie Organizatora oraz opublikowanym na stronie internetowej Organizatora  

- www.sp36.zabrze.pl. 
 

 


