
 REGULAMIN KONKURSU 

„Stulecie powrotu Pszczyny do Polski” – konkurs plastyczny 

 
 

I. Organizator konkursu:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie. 

 
II. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. 
2. Poszerzenie wiedzy na temat historii własnego regionu. 
3. Rozwijanie wyobraźni twórczej. 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

 
III. Uczestnicy:  

Uczniowie szkół podstawowych klasy VI-VIII oraz uczniowie szkół średnich powiatu 
pszczyńskiego. 

 
IV. Przedmiot konkursu 

  Praca plastyczna wykonana do tematu: „Stulecie powrotu Pszczyny do Polski”. 
 

V. Zasady konkursu: 
1. Założeniem konkursu jest samodzielne wykonanie przez ucznia pracy plastycznej do 

podanego tematu. 
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę (prace grupowe nie będą oceniane), która nie 

była nigdzie wcześniej publikowana i nagradzana. 
3. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką na papierze formatu A3 lub 

większym. 
4. Każda praca powinna zawierać z tyłu metryczkę z danymi: imię i nazwisko ucznia (autora 

pracy), nazwa szkoły, imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela-opiekuna. 
5. Do pracy należy dołączyć podpisane zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie 

danych osobowych w celach realizacji konkursu (Załączniki nr 1 i nr 2). 
6. Prace należy dostarczyć do biblioteki do 10 czerwca 2022 r.  

        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie  
        ul. Ks. bpa B. Bogedaina 24  
        43-200 Pszczyna 
 

VI. Prace konkursowe:  
1. Oceny prac plastycznych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VI-VIII i szkoły średnie. 
3. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie I, II i III miejsca. Dla laureatów zostały 

przewidziane dyplomy i nagrody rzeczowe. 
4. Ogłoszenie wyników i uroczysty finał konkursu odbędzie się 20 czerwca 2022 r. podczas 

konferencji zorganizowanej z okazji stulecia przyłączenia Pszczyny do Polski w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie. 

 
VII. Postanowienia końcowe: 

1. Przekazanie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. Prace dostarczone na 

konkurs nie podlegają zwrotowi. 



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do prezentowania prac konkursowych w swojej placówce 

oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 

4. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez 

organizatora i zostaną zwrócone. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

organizator. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 

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 ochronie danych osobowych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 

z dnia 04.05.2016 r.).  

 

 
 

Koordynatorzy konkursu: 
Justyna Pisek 

Cezary Waluszko 
PBW w Katowicach Filia w Pszczynie 

tel. 32 210 39 50 
e-mail: pszczyna@pbw.katowice.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

……………………………………………………………………………                        ………………….…………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)                                                   (miejscowość, data) 
 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA / NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA W KONKURSIE 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / niepełnoletniego uczestnika: 

 

.............................................................................................…………...............………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

w konkursie „Stulecie powrotu Pszczyny do Polski” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 

im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Pszczynie z siedzibą przy ul. Ks. bpa B. Bogedaina 24, 43-200 Pszczyna.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu  

tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 
Lompy w Katowicach informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy  
w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).  

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez 
Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

6. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
7. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
8. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu.  
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.  
13. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  
14. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,  

w którym dane osobowe zostaną zebrane.  

 

........................................…………………………………………….……………….  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  

mailto:biblioteka@pbw.katowice.pl
mailto:daneosobowe@pbw.katowice.pl


ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów 

związanych z realizacją konkursu „Stulecie powrotu Pszczyny do Polski” organizowanego przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Pszczynie.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach informuje, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy  

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38,  

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl.  

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 

Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

15. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

16. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

17. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

18. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 

19. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

20. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

21. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

23. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych.  

24. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane.  

 

 

 

........................................…………………………………………….……………….  

(data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna) 
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