
Regulamin XXIV Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego 
 

                     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu  
 

KOCIEWIE KRAINĄ SCZĘŚCIA 

1. Organizatorzy : 
Urząd Gminy w Warlubiu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława 
Malinowskiego w Warlubiu, Pracownia Edukacji Regionalnej „Pod Wiatrakiem” 
przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu. 
 
2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o najbliższym środowisku i specyfice 
regionu Kociewia, aktywne uczestnictwo w zachowaniu i pomnażaniu 
dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej 
kulturą i etnografią.  
 
3. W konkursie mogą brać  udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych. 
Prace będą oceniane w kategoriach klas:   
a)  oddziały przedszkolne i klasy 0 
b)   uczniowie klas I-III 
c)   uczniowie klas IV-VI 
d)  uczniowie klas VII-VIII 
 
4.Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką w formacie  A4 lub A3. 
Prace powinny być podpisane danymi o autorze i opiekunie plastycznym, na 
dodatkowej karcie i przyklejone na odwrocie pracy. Od jednego autora może 
wpłynąć jedna praca.  
 
5. Termin składania, nadsyłania prac plastycznych mija z dniem 19 lutego 2020 
roku. Prosimy  o przysyłanie, składanie prac na adres: Publiczna  Szkoła 
Podstawowa w Warlubie, Pracownia Edukacji Regionalnej „Pod Wiatrakiem”,            
86-160 Warlubie, ul. Szkolna 20 A. Kontakt  telefoniczny: ( 052 ) 3326137/ 
696920706. 
 
6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.  
Prosimy  o zapoznanie się z klauzulą informacyjną  oraz wypełnienie                                  
i przywiezienie podpisanych klauzul zgód uczestników konkursu kociewskiego.                         
 
7. Uroczyste podsumowanie XXIV edycji regionalnego konkursu nastąpi podczas 
Gali Kociewskiej, która odbędzie się w dniu 27 marca  2020 roku, o godzinie 
10.00  w Publicznej Szkole Podstawowej w  Warlubiu.     

                                                                                                                                                                      
W imieniu organizatorów :                                                                                                                            

Żaneta Jaworska   
Joanna Fordońska-Jędral 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława 

Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie , adres e-mail: pspwar@o2.pl 

nr tel. 523326161 

2. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu został  

powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Powiatowego Konkursu 

Plastycznego, Piosenki oraz  Recytatorskiego Prozy i Poezji Kociewskiej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja konkursu  jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych,                 

w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do 

podania danych osobowych. 

 

mailto:pspwar@o2.pl
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KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających dane mojego dziecka 

…………………………………………………………………………….. w tym imienia i nazwiska, 

klasy  celem zgłoszenia oraz udziału w Powiatowym Konkursie Kociewskim organizowanym przez 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu  zgodnie                              

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza 

zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego 

dziecka………………………………………………………………. w tym imienia i nazwiska w celu 

i zakresie niezbędnym do publikacji przez Publiczną Szkołę Podstawową  im. Bronisława 

Malinowskiego w Warlubiu  wyników  Powiatowego Konkursu Kociewskiego, na stronie internetowej 

https://pspwarlubie.pl/, w mediach lokalnych,  w kronice szkolnej, 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis)  

 

https://pspwarlubie.pl/

