
Regulamin 
 

X GMINNEGO KONKURSU  
„POCZTÓWKA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA” 

 

„Jeszcze Polska nie umarła, 
Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 
Szablą odbijemy.” 

Józef Wybicki 

 

ORGANIZATORZY: 
• Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr  2  im.  św.  Jana  Pawła  II   

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem,  
• Przedszkole Nr 2 SPSK Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Starem Bystrem, 
• Centrum Kultury i Promocji  Gminy  Czarny Dunajec,  
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. 

 

CELE KONKURSU: 
• kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych, 
• upamiętnienie polskich  żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny w 225. 

rocznicę powstania Legionów Polskich we Włoszech i w 80. rocznicę utworzenia 
Armii Krajowej, 

• wzmacnianie postaw patriotycznych, 
• popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, 
• budzenie dumy narodowej, 
• rozbudzanie twórczości plastycznej. 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU: 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech  grupach wiekowych:  

• grupa I – dzieci z przedszkola – kl. ,,0”,  

• grupa II - uczniowie klas I – III,  

• grupa III – uczniowie klas IV – VI,  

• grupa IV – uczniowie klas VII – VIII.  

 



 

2. Technika wykonania: dowolna, format A – 6 (pocztówka może być składana). 

Nie należy zamieszczać tekstów życzeń. Prosimy, by drobne elementy, którymi zdobione                             

będą pocztówki były trwale do niej przytwierdzone(nie odklejały się). 

Każda szkoła może przysłać po 3 prace z każdej kategorii. 
 

 

3. Jury będzie brało pod uwagę: 

•zgodność pracy z tematem 

Pocztówkę należy wykonać z okazji jednego z poniżej wymienionych świąt lub rocznic: 

- 225. rocznicę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech, 

- Narodowego Święta Niepodległości, 

- Święta Wojska Polskiego,  

- 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, 

• ogólny wygląd pracy (estetyka wykonania, rozmieszczenie  elementów graficznych, napisy),  

• oryginalność,  

• samodzielność wykonania pracy.          

 

 

4. Oceny  prac  konkursowych  dokona  Komisja  Konkursowa  powołana 

przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK                                

oraz Przedszkola Nr 2 SPSK w Starem Bystrem.   

 

 

5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.   

 

 

6. Niepełnoletni uczestnicy konkursu biorą w nim udział wyłącznie za zgodą rodziców                   

lub prawnych opiekunów.  

 

 

7. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, w tym zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK, 

Przedszkole  Nr 2 SPSK w Starem Bystrem, w celach promocyjno–marketingowych, 

związanych  

z prowadzoną przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK, 

Przedszkole Nr 2 SPSK  w Starem Bystrem działalnością, zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia 

Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. 

UE. L nr 119oraz zgoda na przekazywanie autorskich praw majątkowych do prac, o których 

mowa w pkt. 10 regulaminu, musi być wyrażona pisemnie  w formie oświadczenia, które 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 



8. Prace należy złożyć do 28 listopada 2022 r. (środa) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 

im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem lub GZO w Czarnym Dunajcu, z dokładnym 

opisem pracy (tj. załącznik nr 2). 

 
 

9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 (tj. załącznik nr 1) przekazywane jest wraz z pracą 

składaną na konkurs.  

 

 

10. Wyniki  konkursu ogłoszone będą 2 grudnia 2022 r. (wtorek) na stronie 
www.starebystre2.spsk.info.pl oraz na stronie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny 
Dunajec www.ckip.org 

 

 Wręczenie nagród odbędzie się dnia 8 grudnia 2022 r.: 
 godz. 10.30 Msza Św.w kaplicy ,,Na Skałce” w Starem Bystrem, 
 godz. 11.30 wręczenie nagródw Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 

im. św. Jana Pawła II SPSK. 
 

  W przypadku nieobecności laureatów lub ich opiekunów podczas wręczenia 
nagród w/w terminie nagrody zostaną przekazane do GZO w Czarnym Dunajcu. 

 
 

11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie                  

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem, 34-407 

Ciche oraz Przedszkole Nr 2 SPSK w Starem Bystrem. Każdy uczestnik konkursu ma prawo 

do kontroli swoich danych osobowych, do ich wglądu  i poprawy. Dane osobowe biorących 

udział w konkursie będą przetwarzane zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia Parlamentu 

europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. 

UE. L nr 119). 

 
 

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nabycia praw własności do wszystkich prac 

nadesłanych na konkurs, a także do nabycia majątkowych praw autorskich z nimi związanych 

określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2000, Nr 80, poz.904 ze 

zm.).  

 
 

13. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu.  

 

 

14. W razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminów rozstrzygnięcia konkursu. W takim przypadku informacja o nowym terminie 

zostanie przesłana do uczestników konkursu drogą e-mailową lub telefonicznie.    

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
 



 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
„POCZTÓWKA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA” 

2022 R. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

          …………………………………………… ………. 
Data, miejscowość 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………..... 
Adres zamieszkania  

…………………………………………………… 

Nr tel.  
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że jestem rodzicem / ustawowym opiekunem  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu  

 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do 
celów związanych z jego udziałem w X Gminnym Konkursie Plastycznym  „Pocztówka   
zokazji Narodowego Święta”,  zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektyw 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119). 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Publicznej Szkoły  Podstawowej 
Nr 2  im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem  autorskich praw majątkowych  
do prac, w tym ich opublikowania bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, 
wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i ich pokrewnych  
(Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz kontekstu publikacji.  
 

Praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.  
 

       ……………………………………………………………………  
                    Czytelny podpis rodzica/opiekunaprawnego 

 

 



 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2  
 

 

 
Metryczka pracy   
(prosimy wypełnić drukowanymi literamioraz wyciąć metryczkę i nakleić  
na odwrocie pracy)  
 

Imię i nazwisko autora pracy:   
 

Szkoła :   
 

Klasa:   
 

Kategoria:    
 

Imię i nazwisko opiekuna pracy:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


