
 

                                                        
 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego 

pn.: „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego” 

 

1. Organizator: 
Starostwo Powiatowe w Lesznie. 
Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Leszczyński 
 

2. Cele konkursu: 
- prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, 
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży powiatu leszczyńskiego, 
- zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Ojczyzny, Powiatu Leszczyńskiego i środowiska lokalnego, 
- budowanie świadomości narodowej. 
 

3. Adresaci: 
Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Leszczyńskim. 
Kategorie wiekowe: 
I kategoria:  klasy I-IV szkół podstawowych, 
II kategoria: klasy V-VIII szkół podstawowych. 
W konkursie przyjmowane są tylko prace indywidualne. 
 

4. Tematyka prac: 
I kategoria: klasy I–IV SP – „Symbole narodowe”: godło Polski, flaga biało-czerwona, hymn                                     
„Mazurek Dąbrowskiego”, 
II kategoria: klasy V–VIII SP – „Wielkopolskie drogi do niepodległości”: Powstanie                                         
Wielkopolskie, budowa niepodległego państwa polskiego. 
 

5. Technika wykonania prac: 
I kategoria: klasy I–IV SP – format pracy A-4, kompozycja płaska (malowanie, rysowanie, wydzieranie, 
wyklejanie, wycinanie, collage itp.), 
II Kategoria: klasy V–VIII SP – format pracy A-3, kompozycja płaska (malowanie, rysowanie, wydzieranie, 
wyklejanie, wycinanie, collage itp.). 
 

6. Termin i miejsce nadsyłania prac: 
Konkurs rozpocznie się w dniu ogłoszenia i trwać będzie do 08.10.2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data 
dostarczenia prac). Prace plastyczne należy dostarczyć w terminie do 8.10.2018 r. do Punktu Obsługi Klienta 
w Starostwie Powiatowym w Lesznie lub przesłać na adres: 
Starostwo Powiatowe w Lesznie 
pl. Kościuszki 4b 
64-100 Leszno 
z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”. 
 

7. Metryczka pracy: 
Każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, według wzoru 
(załącznik nr 1).  



 
8. Warunki uczestnictwa: 

a) Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 
Prace konkursowe w pierwszym etapie zostaną ocenione przez szkoły, które zdecydują o zakwalifikowaniu do 
drugiego etapu maksymalnie sześciu  prac autorstwa uczniów z danej placówki. 
Uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.  
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki, zrolowane, 
nie będą brane pod uwagę. 
 
b) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych przez uczestnika  
oraz opiekuna szkolnego danych osobowych,  zgodnie z Rozporządzeniem 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz.UE.L Nr 1, dalej jako „RODO”), które obowiązuje od dnia 
25 maja 2018 r.  
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: 
-   publikację wyników konkursu na stronie www.powiat-leszczynski.pl i portalu społecznościowym Facebook;  
- publikację wizerunku uczestnika na stronie www.powiat-leszczynski.pl i portalu społecznościowym 
Facebook.  
 
c) oświadczenia: 
 - oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  
na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) 
- oświadczenie nauczyciela o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór 
oświadczenia – załącznik nr 3). 
O zgody powinni zadbać nauczyciele – opiekunowie konkursu. 
 

9. Komisja konkursowa oraz nagrody w konkursie: 
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu. Oceniana będzie zgodność 
prac z tematyką konkursu oraz ich samodzielność, estetyka wykonania i wkład pracy autora. 
Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac – I, II i III miejsce w każdej 
kategorii konkursu. 
Decyzje podjęte przez komisje konkursową w celu wyłonienia laureatów są ostateczne i nieodwołalne. 
 

10. Postanowienia końcowe: 
a) Szkoły zostaną powiadomione o wynikach konkursu, miejscu i terminie wręczenia nagród laureatom 
telefonicznie lub na podany adres e-mail, 
b) Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 
c) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Starosta Leszczyński  
d) W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestnika konkursu proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Lesznie. 
e) Celem przetwarzania danych osobowych jest  przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu. 
f) Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 
g) Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Uczestnik konkursu ma prawo 
do przenoszenia danych. 
h) Dalsze decyzje o danych osobowych uczestników konkursu nie będą podejmowane sposób 
zautomatyzowany, a także nie będą służyły do profilowania. 
i) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane osobom trzecim. 
j) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


