
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
„Dębica dawniej i dziś”

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy zaprasza dzieci,  młodzież oraz dorosłych  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do wzięcia
udziału  w  konkursie  plastycznym  pt.  „  Dębica  dawniej  i  dziś”.  
Konkurs jest organizowany z okazji obchodów 660-lecia lokacji miasta Dębica.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Urząd Miasta 
Dębicy.

II. CEL KONKURSU

1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

2. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i przynależności do 
środowiska lokalnego.

3. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii miasta Dębica oraz
najważniejszych obiektach.

4. Uwrażliwienie na piękno przyrody Dębicy oraz jej okolic.
5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną.
6. Inspirowanie do twórczej aktywności.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
1) przedszkole
2) szkoła podstawowa klasy 1-3
3) szkoła podstawowa klasy 4-8 oraz klasy gimnazjalne
4) szkoła przysposabiająca do pracy oraz dorośli z innych placówek.
3. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie ( prace zespołowe nie będą

oceniane)

4. Format pracy A4 lub większy.

5. Uczestnicy  wykonują  prace  płaskie  techniką dowolną.  Prace  wykonane  
z  artykułów  sypkich,  plasteliny,  szkła  lub  mas  plastycznych  należy
odpowiednio zabezpieczyć, aby dotarły nieuszkodzone.



6. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

8. Do każdej  pracy  należy  na  odwrocie  dokleić  kopertę  podpisaną  imieniem  
i  nazwiskiem  autora,  kategorią  oraz  nazwą  placówki.  
W kopercie należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1)
oraz oświadczenia podpisane przez rodzica/ opiekuna/ pełnoletniego uczestnika
(załącznik nr 2,3).

9. Prace bez podpisanych oświadczeń nie będą brały udziału w konkursie.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć lub przesłać na adres: 

Zespół Szkół Specjalnych

Ul. Matejki 22

39-200 Dębica

Tel. ( 14) 6700798

w terminie do 22 października 2018 roku. 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace  konkursowe  będą  oceniane  przez  Jury  powołane  przez  Organizatora
Konkursu.

2. Jury weźmie pod uwagę: samodzielność wykonania pracy oraz jej oryginalność.
3. Prace  niespełniające  zasad  określonych  w  Regulaminie,  nie  będą  podlegały

ocenie przez Jury.

VI.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ 
WRĘCZENIE NAGRÓD

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 października
2018 roku o godzinie 11.00 podczas otwarcia wystawy w Galerii Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dębicy ul. Akademicka 8.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.

2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Wszystkie prace złożone w Konkursie stają się własnością Organizatora.



4. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie tj. prawa do publikacji
dzieła.

5. Informacje o konkursie można uzyskać u: 

p. Joanny Janiec tel. 505535870

p. Marty Reguły tel. 603258752

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Załączniki do Regulaminu 
Konkursu Plastycznego „Dębica dawniej i dziś”

Załącznik nr 1                                                           

                                                                                 .................................
                                                                                   miejscowość, data 
pieczątka placówki

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Konkurs Plastyczny „ Dębica dawniej i dziś”

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

KATEGORIA 

ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA
(PEŁNA NAZWA, TELEFON)

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA / OPIEKUNA



Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ

DZIECKAW KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„DĘBICA DAWNIEJ I DZIŚ”

1. Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko 

uczestnika) ..............................................................................................................

...

w konkursie plastycznym „Dębica dawniej i dziś” organizowanym przez Zespół

Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Urząd Miasta Dębicy.

2.  Wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  pracy

konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych  

z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

....................................................................... …….........................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) Miejscowość i data

uczestnika konkursu



Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I. Zgodnie  z   art.  7  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  UE

2016/679  z  27  kwietnia  2016 r.  powoływanego  dalej  RODO. Wyrażam zgodę  na

przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu,  tj.  mojego

syna/córki  ..........................................................  przez  organizatora  w  celach

wynikających z organizacji konkursu pt. „Dębica dawniej i dziś”. 

II. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację wizerunku uczestnika konkursu, o którym

mowa  w pkt  I,  na  potrzeby  organizacji  i  promocji  konkursu,  w  szczególności  na

stronie internetowej Organizatora, samorządu terytorialnego, mediach, prasie.

Organizatorem-Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22,
39-200 Dębica.,  e-mail:  ZSS-Debica@oswiata.org.pl.Administrator  Danych Osobowych  informuje,  że osoba,
której  dane  dotyczą,  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wycofać  zgodę  poprzez  przesłanie  oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres mailowy:  ZSS-Debica@oswiata.org.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

.......................................................................        …….........................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)   Miejscowość i data

uczestnika konkursu   

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a 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
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22,

39-200  Dębica.,  e-mail:  ZSS-Debica@oswiata.org.pl,  zwany dalej  Administratorem;  który

prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

mailto:ZSS-Debica@oswiata.org.pl
mailto:ZSS-Debica@oswiata.org.pl
mailto:ZSS-Debica@oswiata.org.pl


2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu pt. „Dębica dawniej i dziś” na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, tj. organom samorządu terytorialnego.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej,  niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu

przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu  do  treści  swoich  danych  ich  usunięcia,  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania

danych osobowych,

2) przenoszenia danych,

3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

4) wniesienia  skargi  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych

w Warszawie.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

10. Podanie  danych  osobowych  następuje  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą.

Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych,  będzie  brak  możliwości  uczestniczenia

w konkursie pt. „Dębica dawniej i dziś”.

.......................................................................        …….........................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)   Miejscowość i data

uczestnika konkursu   


