
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

w Łomży 

 

Regulamin Konkursu dla Szkół Podstawowych 

„Pasja, profesja, powołanie” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych w ramach XI 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

3. Ostateczny termin nadsyłania prac na adres: ŁCRE, ul. Polna 16, 18 - 400 Łomża 

do 29.10.2019 r. 

II. Cele konkursu 

1. Zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji o swoich talentach 

i zasobach. 

2. Podniesienie poczucia własnej wartości. 

3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci. 

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci różnorodnymi technikami plastycznymi. 

III. Przedmiot konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie, którzy pod opieką nauczyciela 

przygotowują prace plastyczne. 

IV. Przebieg konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- szkolnego - wyboru najciekawszych prac plastycznych w szkole dokonuje komisja 

szkolna (max 10 prac) 

- międzyszkolnego - wyboru najciekawszych prac plastycznych dokonuje komisja 

konkursowa spośród wszystkich prac zgłoszonych do udziału w konkursie. 

V. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych. 

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie 
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na potrzeby konkursu, format pracy - A3, technika dowolna. Każda praca powinna zawierać 

metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela). 

4. Praca nie może być zgłoszona w innych konkursach. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z pracą konkursową do 

ŁCRE w Łomży w terminie ogłoszonym przez organizatora. 

6. Prace zgłoszone po terminie nie będą dopuszczone do konkursu. 

VI. Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa dokona oceny prac i wybierze najwyżej ocenione prace. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, kreatywność i oryginalność. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu – 31.10. 2019 r. 

2. Wręczenie nagród autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac - 12.11.2019 r. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji najciekawszych prac  

w mediach i materiałach promujących w/w konkurs na stronie internetowej ŁCRE. 

3. Na działanie komisji konkursowej i zasady konkursu nie przysługuje zażalenie. 

4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora. 

5. Bliższych informacji n/t konkursu udzielają doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży. 

6. Prace zgłoszone do konkursu pozostają u Organizatora. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE „ Pasja, profesja, powołanie” 

DANE UCZNIA 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………. 

 Klasa……………………………………………… 

DANE SZKOŁY 

Nazwa szkoły ..... …………………………………………………………….. 

Telefon:……………………………………………….. 

DANE NAUCZYCIELA 

Imię i nazwisko……………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy……………………………………… 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ: 

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

 

Ja, niżej podpisany Uczestnik Konkursu: „Pasja, powołanie, praca” oświadczam co następuje: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu  

w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r.  

o ochronie danych osobowych zw. RODO Dz. U. UE.L.2016.119.1) 

 

2. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka  

po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora w celu informacji i promocji 

konkursu. 

 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. 

 
4. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.  

 

5. Od daty dokonania wysyłki pracy konkursowej, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora Konkursu 

prawa do korzystania i rozporządzania moją pracą konkursowej w zakresie określonym 

Regulaminem Konkursu. 

 
 

 



 
6. Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych 

swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1)  

     

     

        

        …………………………………………….. 
Podpis Uczestnika 

 

Jako Opiekun ustawowy Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika 

oświadczenia powyższej treści. 

Zgoda Opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez 

podpisu opiekuna praca nie weźmie udziału w Konkursie. 
 

 

………….………………………………..……. 

Podpis Opiekuna ustawowego 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

 
1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

w Łomży, ul. Polna 16,  

tel:, 86 218 05 44, e – mail: lcre.lomza@interia.eu, WWW: www.lcre-lomza.webd.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: lcre.iodo@interia.eu  

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celach związanych z: możliwością wzięcia udziału  

w konkursie plastycznym „Pasja, profesja, powołanie”. 
4. Dane osobowe Pana/Pani dziecka są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, oraz danych 

nazwy szkoły do której dziecko uczęszcza. 
a) Odebrania nagrody 

b) Udostępnienia informacji o zwycięzcach 

5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę 

(art. 6 ust 1 lit. a RODO), którą wyraża Pan/Pani w  sposób wskazany  przez nas dla danego procesu 

rekrutacyjnego. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie są przekazywane innym odbiorcom, ani zagranicznym podmiotom. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być 

przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony  

do Administratora danych.  

8. Administrator danych zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, tzn. umożliwia 

Pani/Panu wgląd do  danych osobowych dziecka i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia 

przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz usunięcia danych; 

9. Jeżeli wyraził/wyraziła Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, przysługuje prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych 

Pani/Pana dziecka przez administratora, przed datą cofnięcia przez Panią/Pana zgody;  

10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, może 

Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego; 

11. Podanie przez Panią/Pana danych  jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1632,) jeżeli ich Pani/Pan nie poda, uniemożliwi to wzięcie udziału dziecka w konkursie. 

12. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz profilowaniu o którym mowa  

w art. 22 RODO. 

 


