
REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Plastycznego

pn. „EKO - PLAKAT”

§ 1 Organizator

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży (zwanego dalej 
Konkursem) jest Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-
Zdrój.

2. Koordynatorem  Konkursu  w  imieniu  Organizatora  jest  Wydział  Rolnictwa,  Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska tel. 413705066 lub 65

§ 2 Cele 
1. Cele Konkursu:

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych
 rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
 popularyzacja  wśród  dzieci  i  młodzieży  problematyki  związanej  z  potrzebą  ochrony 
środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów 
 wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, 
 zaprezentowanie przez dzieci i młodzież pomysłów na zmiany, które powinny zajść w ich 
najbliższym otoczeniu,  dzięki działaniom proekologicznym lub przykłady zmian, które już 
zaszły.

§ 3 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019r. a kończy się 28 czerwca 2019r.

§ 4 Uczestnicy konkursu

1.  Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych,  ośrodków opiekuńczo-wychowawczych  i  szkół  specjalnych  z  terenu 
powiatu buskiego. 

2. Uczestnikami konkursu są:
I grupa klasy I – III szkół podstawowych
II grupa klasy IV – VI szkół podstawowych
III grupa klasy VII – VIII szkół podstawowych oraz gimnazja 
IV grupa szkoły ponadgimnazjalne 



§ 5 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy Konkursu mogą zaprezentować jedną pracę w formacie A3 wybranymi przez siebie 
technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).
2. Praca powinna być indywidualna, wykonana samodzielnie.
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną.
4. Każda praca powinna być opisana czytelnie (z tyłu pracy – wydrukowany opis – metka do 
pracy konkursowej) załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Szkoła  zamierzająca  uczestniczyć  w Konkursie  potwierdza  to  wysyłając  zgłoszenie  na 
adres Organizatora do 12 kwietnia 2019r. (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania wszystkimi otrzymanymi pracami 
oraz  upubliczniania  prac  nagrodzonych i  wyróżnionych,  które  zostaną  zaprezentowane  na 
wystawie pokonkursowej, folderze oraz internecie. 

7. Biorąc udział  w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu (załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego Regulaminu).

§ 6 Termin i warunki dostarczenia prac

1.  Prace  należy  przesłać  pocztą  lub  dostarczyć  osobiście  do  Organizatora  Konkursu,  

na adres:

Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Kopernika 2, 28-100 Busko-Zdrój pok. 14 lub 20

z dopiskiem na kopercie:„EKO – PLAKAT”  

2. Prace powinny być dostarczone do dnia 10 maja 2019r.

3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§ 7 Ocena prac i zasady przyznawania nagród
        
1.  Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Starostwo Powiatowe w Busku - 
Zdroju do 31 maja 2019r. wyłoni zwycięskie prace w czterech  grupach:

I grupa klasy I – III szkół podstawowych
II grupa klasy IV – VI szkół podstawowych
III grupa klasy VII – VIII szkół podstawowych oraz gimnazja 
IV grupa szkoły ponadgimnazjalne 

2. Komisja oceniać będzie:
 zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 estetykę wykonania pracy,
 oryginalność,



 pomysłowość,
 samodzielność,
 dbałość o szczegóły,
 wkład pracy.

3. Prace niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą oceniane.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Dla  uczestników którzy  otrzymają  najlepsze  wyniki  Organizatorzy  przewidują  nagrody 
oraz dyplomy.
6.  Komisja  konkursowa  może  również  przyznać  wyróżnienia  dla  autorów  prac 
o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.
7. Wyniki  Konkursu oraz  termin  wystawy  pokonkursowej  zostaną  ogłoszone  na  stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju w terminie do 28 czerwca 2019r.
8. Oficjalne ogłoszenie  wyników Konkursu,  oraz  uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
autorom najlepszych prac nastąpi do dnia 28 czerwca 2019r.
9. O terminie uroczystości laureaci i osoby wyróżnione zostaną  poinformowani telefonicznie 
oraz dogą pocztową.
10. W czasie uroczystości  nauczyciele nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych dla potrzeb 
Konkursu, promocji Powiatu Buskiego, do publikacji w folderze wystawy oraz w internecie.
2. Prace konkursowe nie będą odsyłane. 
3. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane 
wyłącznie  w  celu  wyłonienia  laureatów  Konkursu,  przyznania  nagród  oraz  w  celach 
promocyjnych. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej liczby 
zgłoszonych prac.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju 
(ul.  Kopernika  2,  28-100  Busko  –  Zdrój  pok.  14,  20),  oraz  na  stronie  internetowej 
www.powiat.busko.pl w zakładce  Konkursy.  Szczegółowe informacje  o Konkursie  można 
uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 66, 65 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
agnieszka.kania@powiat.busko.pl, elzbieta.sanecka@powiat.busko.pl

mailto:agnieszka.kania@powiat.busko.pl
http://www.powiat.busko.pl/


Załącznik Nr 1

METKA DO PRACY KONKURSOWEJ 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA

KLASA

TYTUŁ PRACY

KATEGORIA KONKURSOWA 
GRUPA

NAZWA SZKOŁY
ADRES, TELEFON

IMIONA I NAZWISKA 
RODZICÓW/

OPIEKUNÓW PRAWNYCH

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA / 

OPIEKUNA
TELEFON



Załącznik Nr 2

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

………………………………………
(pieczęć szkoły)

Zgłaszam   udział   szkoły/ośrodka  w  Konkursie  plastycznym  „EKO-PLANETA” 
i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

Dane teleadresowe placówki:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………….,

Adres: ……………………………………………………………………………………………………...,

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………,

Dane Dyrektora

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….,

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..,

E-mail:………… ………………………………………………………………………………………….,

Data zgłoszenia                                                                                   Podpis Dyrektora 

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



Załącznik Nr 3

KARTA ZGŁOSZENIA

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko, wiek/ klasa/ kategoria konkursowa (wypełnić obowiązkowo)

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

Nazwa i adres szkoły/ telefon (wypełnić obowiązkowo)

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

Imię i nazwisko Nauczyciela/ Opiekuna (wypełnić obowiązkowo)

TYTUŁ PRACY

…………………………………..
Podpis uczestnika



Załącznik Nr 4

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

      (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                     (miejscowość, data)

Z G O D A

rodzica/ opiekuna prawnego na udział w konkursie

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………

w Powiatowym Konkursie Plastycznym „EKO – PLAKAT”.

   
      …………………………………
     podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Z G O D A

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 
mojego dziecka w zakresie obejmującym:

 imię i nazwisko,
 wizerunek, 
 klasa, szkoła,

celem 
-  uczestnictwa  w  Powiatowym  Konkursie  Plastycznym  „EKO  –  PLAKAT” 
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
-   zamieszczenia  imienia,  nazwiska,  klasy  i  nazwy szkoły  oraz  wizerunku na stronie 
internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Busku  –  Zdroju,  w  prasie  lokalnej 
……………………………….
- zamieszczenie zamieszczenia imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz wizerunku, 
na plakatach, materiałach informacyjnych i promujących organizatora
 

Oświadczam, iż administrator danych poinformował mnie, że osoba, której dane dotyczą,  
ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa  
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………………
                        podpis rodzica/ prawnego opiekuna



Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  
informuję iż:

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju 
jest Starosta Buski, kontakt do administratora:
- korespondencyjny pod adresem: Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju
                                                       ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój
- adres e-mail: starostwo@powiat.busko.pl 
- numer telefonu: 41 370 50 00.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  skontaktować  we 
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  pod  adresem  e-mail:  
iod@powiat.busko.pl.
Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celach i w zakresie określonym niniejszą zgodą.
Odbiorcy danych
Odbiorcami  danych  osobowych  będziesz  Ty  sam  jako  uczestnik  konkursu,  pozostali  uczestnicy 
konkursu,  osoby  zainteresowane  konkursem,  a  także  inne  podmioty,  którym dane  osobowe  będą 
ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy: 

 prawo dostępu do swoich danych;
 prawo do sprostowania\poprawienia swoich danych; 
 prawo do przenoszenia danych, gdy legalizują się przesłanki z art. 20 ogólnego rozporządze-

nia danych;
 prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych 

odpowiednio w art. 17 i art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może zostać dokonane 
w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. 
Prawo do wniesienia skargi
W przypadku  kiedy  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie 
danych  -   osobie,  której  dane  są  przetwarzane  służy  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne – ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie. 
Retencja danych
Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane, dane osobowe 
przetwarzane będą w szczególności  przez okres udokumentowania wyników konkursu,  promocji  i  
informowania  o  działaniach  administratora  do  czasu  wycofania  zgody  bądź  uznania,  że  dane 
zdezaktualizowały się. 
Przekazywanie danych i ich profilowanie
Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  odbiorcom  w  państwie  trzecim  lub  organizacji 
międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.


