
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

                                                                 JANUSZ KORCZAK 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIERZAWIE 

I. Organizator konkursu: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie 

 II. Cel konkursu: 

 wyłonienie najciekawszego projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do 
stworzenia sztandaru szkolnego; 

 prezentacja i popularyzacja twórczości  artystycznej dzieci, młodzieży 
i dorosłych; 

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Konkurs skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Świerzawie oraz wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie. 

 praca konkursowa musi być zgodna z osobiście zinterpretowanym tematem konkursu; 
 każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formacie A3 lub A4, wykonaną 

wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele, 
farby, techniki graficzne, kolaż, itp.; 

 nie przyjmujemy prac zbiorowych; 
 wszystkie prace muszą być czytelnie opisane zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

regulaminu; 
 praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną  

i nie eksponowaną na innych konkursach; 
 do pracy musi być dołączony druk oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu; 
 projekt powinien uwzględniać następujące elementy: 

AWERS (prawa strona sztandaru) 

 pełną nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa w Świerzawie im. Janusza Korczaka); 
 obraz graficzny związany z patronem. 

REWERS (lewa strona sztandaru) 

 wzorzec urzędowy (zachowane barwy narodowe, na środku sztandaru godło Polski 
oraz pełna nazwa szkoły z imieniem). 

 



  IV.  Termin składania prac: 

 Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie  do 31 marca 2022 do wychowawców klas, w sekretariacie szkoły przy  
ul. Dworcowej 3, Reymonta 22  lub przesłać na adres poczty elektronicznej szkoły: 
swierzawa.sp@wp.pl 

   V. Ocena prac konkursowych: 

Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. Komisja zastrzega 
sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach lub wykorzystania więcej niż jednego 
projektu. 

 VI.  Ogłoszenie wyników: 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 dni od zakończenia konkurs i  umieszczone 
na stronie  internetowej szkoły www.spswierzawa.pl oraz portalu społecznościowym 
szkoły. 

VII.  Postanowienia końcowe 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły  
i obowiązuje do czasu zakończenia konkursu. 

 Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach, wykorzystanie 
więcej niż jednego projektu lub wykorzystanie elementów z kilku projektów. 

 Wszystkie złożone  prace przechodzą na własność organizatora. 
 Wszelkie dodatkowe pytania związane z konkursem prosimy kierować do pani Justyny 

Rubin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 757-135-397 w godzinach od 
8.30 do 13.30. 

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1  

do regulaminu na projekt  graficzny sztandaru Szkoły Podstawowej w Świerzawie 

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na projekt graficzny sztandaru  
Szkoły Podstawowej w Świerzawie 

  

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu 

 
 
 

Imię i nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego  

 
 
 

Dane kontaktowe 
rodzica lub opiekuna 
prawnego 

 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku uczestnika-osoby niepełnoletniej) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................... (imię i nazwisko)  

w konkursie plastycznym na projekt sztandaru szkoły organizowany przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Świerzawie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich  

i mojego dziecka w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 

 

 

………………………………                                                          ……………..……………. 
      Miejscowość, data                                                                                                          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 

 do regulaminu na projekt  graficzny sztandaru Szkoły Podstawowej w Świerzawie 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu plastycznego na projekt graficzny sztandaru  dotyczący 

przeniesienia praw autorskich na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie. 

 

Oświadczam, że: 

- przenoszę nieodpłatnie na rzecz organizatora konkursu – Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Świerzawie całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonej przeze mnie do konkursu 

pracy konkursowej  na projekt graficzny sztandaru; 

- przedstawiona przeze mnie praca nie narusza praw osób trzecich i posiadam do niej pełne 

prawa autorskie. 

 

 

 

………………………………                                                      ……………..……………. 
      Miejscowość, data                                                                                                             Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 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 (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich 

przetwarzamy dane: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 

I ) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

pan Czesław Leśniak, ul. Dworcowa 3, 59-540 Świerzawa, tel.: 757 135 397, e-mail: 
swierzawa.sp@wp.pl. 

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, którą jest spółka 

Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono pana Oskara 

Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl. 

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 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)przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem 

Szkolno-Przedszkolnym w Świerzawie przetwarzają dane osobowe, dla których 

administratorem jest dyrektor szkoły pan Czesław Leśniak. 

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 
danych przez Administratora. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące

 uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  
z przepisów prawa, 



d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się  
w sposób zautomatyzowany, 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  
w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa  
nr tel.: 22 860 70 86 
 

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 


