
REGULAMIN świątecznego konkursu plastycznego  
dla uczniów klas 7-8 

pt.: “Świąteczny lampion witrażowy” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie. 
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie witrażowego lampionu na świecę. 

§ 2 
Cel konkursu 

1. Wykonanie lampionu z plastyczną interpretacja tematu Świąt Bożego Narodzenia. 
2. Popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych, związanych z dekorowaniem domów 
3. Rozwijanie zdolności manualnych i estetycznych 
4. Upowszechnianie talentów i pasji uczniów ZSP 
5. Włączenie się do 7. Festiwalu Talentów “Ludzie z Pasją” organizowanego przez ZSP w Baborowie 

 
§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia 
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 7-8 ZSP w Baborowie 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 
3. Uczestnik Konkursu musi być autorem pracy plastycznej – projekt witraża wykonany jest samodzielnie bez ingerencji 

osób trzecich; witraż wykonany jest w szkole 
4. Uczestnik Konkursu musi oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich 
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu. 
6. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 25 listopada 2022r.  poprzez dostarczenie karty zgłoszenia do p.E.Olejnik 

(koordynator Konkursu). 
7. Wykonanie witraża (malowanie farbami witrażowymi na szklanym wazonie - materiały zapewnia organizator) odbywa 

się w szkole 1 grudnia 2022 r.  
8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

pozyskanego w związku z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora w celu promocji swojej działalności zgodnie z 
art..81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.Dz.U. z 2021r., 
poz.1062) 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji prac i wizerunku osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie na 
stronie internetowej szkoły, szkolnym profilu Facebook oraz w prasie 

10. Prace przechodzą na własność Organizatora, w dniu jej złożenia 
 

§ 4 
Wymagania dotyczące pracy 

1. Praca musi być witrażowym lampionem z motywem charakterystycznym dla Świąt Bożego Narodzenia. 
2. Technika wykonana: malarstwo na szkle. 
3. Materiały zapewnia Organizator. 

 
§ 5 

Kryteria oceny 
1. Odzwierciedlenie tematu i celu głównego Konkursu. 
2. Kompozycja projektu i estetyka wykonania. 
3. Oryginalność pomysłu. 

 
§ 6 

Jury Konkursu 
1. Jury to społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oraz osoby obecne w dniu oceny prac w szkole - 

wybór prac odbędzie się w drodze głosowania do 9 grudnia 2022 r.  
2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa wyznaczony przez Dyrektora ZSP w Baborowie nauczyciel - 

przewodniczący Jury 
3. Autorzy trzech najlepszych prac, z największą ilością głosów, zostaną nagrodzeni rzeczowo 
4. Organizator ma prawo przyznać wyróżnienia 
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie 

 
§ 7 

Terminarz Konkursu 
1. Zgłoszenia do konkursu - należy dokonać do 25 listopada 2022 r. 
2. Wykonanie pracy konkursowej – część malowanie farbami witrażowymi 1 grudnia 2022 r.;  



!!! Jeśli z powodów technicznych zajdzie potrzeba, by prace musiały wyschnąć przed ostateczną warstwą farby -   
dokończenie prac nastąpi w dniu następnym. 

3. Głosowanie na najlepsze prace odbędzie się do 9 grudnia 2022 r.  
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie świątecznego apelu tj. 22 grudnia 2022 r. 

 
§ 8 

Nagrody 
1. Zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe 
2. Organizator może przyznać nagrody rzeczowe za wyróżnienia 
3. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni podczas świątecznego apelu w szkole 
4. Zdjęcia prac uczestników i wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej, szkolnym profilu 

Facebook oraz prasie 

 
 

§ 9 
Ochrona danych osobowych 

W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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 - dalej zwanego 
„RODO” Organizator informuje Uczestników Konkursu, że  
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie. Dane kontaktowe 
Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie 
www.zspbaborow.edu.pl lub pod adresem zsp@baborow.edu.pl. 
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a. przyjęcia zgłoszenia i organizacji Konkursu, co stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie 
publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO);  
b. wykonania zawartej umowy (6.1. lit. b) RODO);  
c. dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach zadań 
realizowanych w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) 4 RODO);  
3. Dane pozyskane w związku ze zgłoszeniami będą przetwarzane przez czas organizacji i rozliczenia Konkursu, a 
następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baborowie. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych 
do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez Zespół Szkoln-Przedszkolny w Baborowie. 
 4. Państwa dane mogą być publikowane na portalach społecznościowych, czyli także przetwarzane poza Unią 
Europejską. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy standardowych klauzul umownych, które 
zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.  
5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, 
w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
serwis IT.  
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania 
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.  
 

§10  
Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności 
za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich 
stronach internetowych.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsp.baborow.edu.pl/
mailto:zsp@baborow.edu.pl


 
 
 
 
Załącznik do Regulaminu  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DANE UCZESTNIKA KONKURSU  
 

Zapis i uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie 
wizerunku pozyskanego w związku z przeprowadzeniem Konkursu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie w 
celu promocji swojej działalności zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062).  
 
 

Imię  
 

Nazwisko  
 

klasa  
 

Tytuł konkursu Świąteczny lampion witrażowy 
 

 

 
OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że  
1) przysługuje mi pełnia praw autorskich do zgłoszonego utworu i prawa te nie są obciążone ani ograniczone na rzecz 
osób trzecich,  
2) projekt jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła,  
3) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych,  
4) wyrażając zgodę na przechowywanie i upublicznienie przez Organizatora dostarczonej pracy, udzielam 
Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi 
do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  
a) jednokrotne wykorzystanie w Konkursie do oceny złożonych prac konkursowych,  
b) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów,  
c) wprowadzanie i rozpowszechnianie w Internecie oraz innych sieciach informatycznych,  
d) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką,  
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach,  
f) publiczne udostępnianie pracy tj. praca może być wystawiona na sprzedaż w czasie szkolnego kiermaszu 
bożonarodzeniowego 
5) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania 
 
 

                                                       _________________________________ 
                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis UCZETNIKA 
 

             
 
             _________________________________ 

                                                                                                                                                                                                Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 


