
 Regulamin

                                     Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

,, W niezwykłym świecie obrazów mistrza Zdzisława Beksińskiego
na 90 rocznicę jego urodzin”

Honorowy Patronat Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Patronat: Muzeum Historyczne w Sanoku

Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok

Cele:  

1. Poszerzenie wiedzy na temat twórczości Zdzisława Beksińskiego,

2. Wykonanie oryginalnych, kreatywnych prac plastycznych inspirowanych twórczością 
sanockiego artysty - Zdzisława Beksińskiego,

3. Wyłonienie spośród uczestników talentów artystycznych.

Uczestnicy: 

Uczniowie  z  kl.  IV-VI,  VII-VIII,  młodzież  szkół  średnich z  wyłączeniem uczniów liceum
plastycznego

Warunki uczestnictwa: 

Każdy uczestnik przedstawia tylko jedną pracę. Nie będą oceniane prace zbiorowe.

Praca w formacie od A3 do A1, wykonana dowolną techniką plastyczną (oprócz rzeźby),

 musi zawierać dane o autorze : imię, nazwisko, klasa, adres szkoły , placówki, telefon

(ew. adres zamieszkania i telefon domowy)

PLACÓWKA MOŻE PRZESŁAĆ maksymalnie do 10 PRAC

Termin nadsyłania prac 18.11.20019r na adres: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, 

ul Sadowa 12, 

38-500 Sanok

Ocena:

 Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

Wyróżnieni  i  nagrodzeni  uczniowie  zostaną  poinformowani  telefonicznie  i  zaproszeni  na
uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy, dnia  29.11. 2019r. godz. 10.00 (termin
może ulec zmianie).

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.



RODO. 

Podczas przeprowadzania konkursu organizator planuje wykorzystywać następujące dane
osobowe uczestników : wizerunek, imię i nazwisko, wiek, miejscowość , nazwa placówki, a w
zakresie  publicznego  ogłoszenia  wyników  konkursu:  informacje  na  stronie  internetowej,
prasie itp.

Placówki  i  szkoły  biorące  udział  w  konkursie,  jako  administratorów  danych  osobowych,
prosimy o pisemne potwierdzenie posiadania danych osobowych na potrzeby uczestnictwa
w  konkursach  przeprowadzanych  przez  podmioty  zewnętrzne  oraz  zgód  na  udział  w
konkursie

Uczestnicy  indywidualni nie  reprezentujący  żadnej  placówki  prosimy  o  dostarczenie
podpisanej  przez  rodzica,  opiekuna  prawnego  Klauzuli  informacyjnej+zgoda  na
przetwarzanie danych.

Współorganizator: Kreatywnia Pracownia Kreatywności Sanok

SPONSORZY:

Muzeum Historyczne w Sanoku

Firma JKL- podobrazia malarskie

Sabina Wałęcka Pracownia złotnicza

ART Studio

Firma BELLAMY

Artysta Sylwester Stabryła atelier (lekcja rysunku)

Rada Rodziców SP. Nr 4 w Sanoku

              



ZGODA PRZEDSTWICIELA USTWAWOWEGO NIESPEŁNOLETNIEGO

 UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

……………………………………

(miejscowość , data)

Ja niżej podpisany/a , jako przedstawiciel ustawowy 
……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

zwanego/ej „Uczestnikiem konkursu ” , niniejszej wyrażam zgodę na jego udział w konkursie 

„Wojewódzki konkurs plastyczny – W niezwykłym świecie obrazów mistrza
Zdzisława Beksińskiego na 90 rocznicę jego urodzin”

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

(nazwa konkursu)

na zasadach określonych w regulaminie konkursu .

Oświadczam , że zgłoszona do niniejszego konkursu praca/prace* jest/są* wynikiem własnej 

twórczości Uczestnika konkursu i nie narusza/ją praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób

trzecich oraz nie została/y zgłoszona/e do innych konkurów o podobnej tematyce.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Uczestnika konkursu danych osobowych przez
Administratora danych Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku

(właściwy organ)

Oświadczam także , że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych .

Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równocześnie z 
bezskutecznością zgłoszenia.

…………………………………………………………………

(podpis przedstawiciela ustawowego)



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

W związku z wymogami 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 uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

Informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, osobowych Uczestnika konkursu
oraz o przysługujących prawach z tym związanych .

1.    Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa numer 4 w Sanoku 

2.   Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 4 w Sanoku

jest  zgoda  osób  ,  których  dane  dotyczą  (art.  6  ust.  1  lit.  A  rozporządzenia  nr  2016/679).  Dane

osobowe będą udostępniane na warunkach określonych Regulaminu konkursu .

4.  Administrator  danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego  prawidłowość

przetwarzania danych osobowych.

5.   Pani/Pana*  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Uczestnika  konkursu  będą  przetwarzane  w

zakresie  niezbędnym do  przeprowadzania  konkursu,  w  tym do  czynności  ujętych  w  Regulaminie

konkursu.

6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt.5, odbiorcami Pani/

Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być osoby i podmioty

zainteresowane zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu .

7.  Pani/Pana* dane osobowe oraz danie Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres

niezbędnych do realizacji  celu określonego w pkt.5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności  ze względu na

cele  archiwalne  w  interesie  publicznych,  cele  badań  naukowych  lub  historycznych  lub  cele

statystyczne.

8.   W  zakresie  odnoszącym  się  do  Pani/Pana*  lub  Uczestnika  konkursu  danych  osobowych

przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści danych;

sprostowania danych; usunięcia danych ;ograniczenia przetwarzania danych ;wnoszenia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych .

9.   Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu .

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej .

10.    Pani/Panu* przysługuje prawo wzniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzaniem Pani/

Pana*  lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach

ochrony danych osobowych. 

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

                                                                                                     (podpis przedstawiciela ustawowego)



                                                     


