
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Poradnia psychologiczno – pedagogiczna 

w oczach dziecka i nastolatka” 

organizowanego przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Makowie Podhalańskim 

pod Patronatem  Starosty Suskiego – Józefa Bałosa 

 

Cele konkursu:  

* promowanie działalności poradni z okazji 50-lecia jej istnienia,  

* rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,  

* wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

* twórcza interpretacja otaczającego świata, 

* rozwijanie zainteresowań artystycznych,  

 

Czas trwania konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 15.04.2021 roku, a kończy 14.05.2021 roku.  

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci mieszkające na 

terenie powiatu suskiego oraz uczniowie uczęszczający do przedszkoli, szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu suskiego.  

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu, który 

brzmi: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w oczach dziecka i nastolatka”. 

 Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko lub ucznia, z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów plastycznych, dowolną techniką płaską. Format wykonania 

pracy plastycznej: A3.  

 Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:  

a) dzieci w wieku przedszkolnym 

b) uczniowie klas I – III,  

c) uczniowie klas IV – VIII,  

d) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 Prace mogą być wysyłane pocztą lub dostarczane bezpośrednio do Poradni w Makowie 

Podhalańskim w godzinach pracy placówki (codziennie od 7.30 do 17.30). Do każdej 

pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór jest załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu, zawierającą dane osobowe w niej wskazane wraz podpisaną zgodą 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Kartę zgłoszenia należy wypełnić 

drukowanymi literami. 

 Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego 

regulaminu.  



 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu.  

 Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.  

 W Konkursie nie mogą brać udziału te prace, które wcześniej publikowano, ani te, które 

były zgłaszane wcześniej w innych konkursach.  

 Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 pracę. 

  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że 

przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych prac i że 

ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. Zgłoszenie pracy do 

Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie 

zdjęcia pracy na stronach internetowych należących do Organizatora, na prezentowanie 

pracy na Wystawach zorganizowanych przez Organizatora, a także do wykorzystania jej 

w materiałach promocyjnych PPP w Makowie Podhalańskim. Uczestnik ma prawo 

wycofać zgłoszoną pracę wyłącznie w czasie trwania Konkursu.  

 Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data doręczenia).  

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki.  

 Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:  

 Oceny prac plastycznych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Jury, biorąc pod 

uwagę wartość merytoryczną, techniczną i artystyczną pracy, przyzna nagrody w 4 

kategoriach wiekowych.  

 Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  

 Złamanie ustaleń regulaminu przez Uczestnika oznacza wykluczenie z uczestnictwa 

w Konkursie 

 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

 Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu do 

31.05.2021 roku. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie 

(na nr telefonu rodzica podany w karcie zgłoszenia) lub za pośrednictwem Placówki, do 

której uczęszczają lub. 

 Odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie z autorami prac.  

Wszelkie pytania i uwagi można kierować telefonicznie (tel. 33 874 26 06) lub na adres 

email: ppp@powiatsuski.pl W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 

 



 Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 

Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański, ppp@powiatsuski.pl.  

 Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub tel. 504976690. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 uczestnictwa w Konkursie Plastycznym pt. „Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w oczach dziecka i nastolatka”, w tym zgłoszenia pracy i jej 

publikacji na stronach internetowych Organizatora, wystawie organizowanej 

przez Organizatora, innych formach promocyjnych (np. plakaty ulotki itp.); 

wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody, promocji Konkursu (podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców – jeżeli występują obowiązki 

podatkowe). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit.c RODO. 

 Dane osobowe będą ujawniane obsłudze informatycznej Administratora. Będą 

publikowane na stronach internetowych Administratora. Ponadto w zakresie stanowiącym 

informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją 

lub publikowane w BIP Administratora. 

 Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia zadania lub do momentu 

odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - 

będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Jednocześnie wskazuje 

się, że cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w celu określonym 

w pkt 3a wiązać się będzie z automatycznym usunięciem jego danych z Konkursu i 

pozbawi go możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 

 prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  

 prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych),  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do 

danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma 
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Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku chęci 

cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na 

adresppp@powiatsuski.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych 

określonych w Karcie zgłoszenia jest konieczne do udziału w Konkursie. Konsekwencją 

niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w 

przedsięwzięciu.  

 Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani   profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
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