
Regulamin międzypowiatowego konkursu literacko- plastycznego                            

„ Lapbook - Na sanockim zamku”   

dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych 

1.Organizatorem konkursu jest CDN w Sanoku, Marta Brzeżawska, doradca metodyczny  

języka polskiego w szkole podstawowej, Anita Wolanin - nauczyciel ZS w Bukowsku oraz 

Muzeum Historyczne w Sanoku (zwany dalej „Organizatorem”).  

 2. Organizator zaleca zgłaszanie lapbooków, w których znajdują się np. bohaterowie                                   

i wydarzenia związane z sanockim zamkiem, wiersz, rysunek, krzyżówka, quiz wiedzy, 

dyktando, rozsypanka wyrazowa, puzzle, galerie obrazów i ikon itp.  

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15 października do 20 grudnia 2020 r. 

4. Celem konkursu jest promocja kreatywnego działania edukacyjnego wśród dzieci 

 i młodzieży w wieku szkolnym, zachęcenie do czytania, rozbudzanie indywidualnych 

zdolności i zainteresowań. 

 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8. 

6. Praca powinna mieć formę lapbooka – artystycznie zaprojektowanej i wykonanej teczki 

tematycznej (większa kartka z możliwością składania), w której umieszczamy wiadomości na 

temat zamku.  

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, szkoła- nie więcej niż dwie.  

8. Przesłane prace muszą być dziełami oryginalnymi i autorskimi (nie zaleca się drukowania). 

9. Jury oceni prace według kryteriów merytorycznych tj.: niepowtarzalność, oryginalność, 

samodzielność, kreatywność, twórcze wykorzystanie dostępnych wiadomości historycznych. 

Pod uwagę będzie brany ponadto artystyczny wymiar pracy tj.: inwencja i pomysłowość 

elementów plastycznych stanowiących integralną część lapbooka, dokładność, estetyka 

wykonania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku 

niezadowalającego poziomu artystycznego nadesłanych prac konkursowych.  

11. Nagrodą w konkursie są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

12. Podpisane prace (należy podać imię, nazwisko, klasę) należy wysłać pocztą do dnia 

20.12.2020 r. na adres: CDN w Sanoku, ul. Stróżowska  15, 38-500 Sanok. Prace można 

również składać osobiście w siedzibie organizatora. 

13. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz klauzulę podpisaną przez opiekuna 

prawnego dziecka  (w załączeniu). 

14. Jury składa się z osób wskazanych przez organizatora konkursu. 



15. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego  

w Sanoku (laureaci zostaną powiadomieni o terminie uroczystości). 

16. Postanowienia końcowe: 

 a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w sekretariacie CDN w Sanoku. 

 b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę 

warunków uczestnictwa w konkursie.  

c) Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie 

wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od zakończenia konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.  

d) Poprzez udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu 

konkursu i wyraża zgodę na jego treść.  

e) Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.  

f) Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora  

w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu 

opublikowania wyników konkursu. 

 g) Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 

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

roku 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, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 h) Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu 

zawarte w niniejszym regulaminie. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest CDN 

w Sanoku, ul. Stróżowska 15  

17. 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, 

zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. 

Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do 

celów, w jakich są przetwarzane. 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić 

przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym 

zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do 

zagrożeń poziomie. 3. Można skontaktować się z wyznaczonym przez administratora 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sekretariat@cdn.sanok.pl 4. Celem 



przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w konkursie na lapbook 5. Dane 

zostaną zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda                   

(art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału                        

w konkursie. 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, 

zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej 

chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres: cdn.sanok.@gmail.com 

W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat 

swoich praw – należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub administratorem, 

korzystając ze wskazanych danych kontaktowych. 8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę                        

w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na 

podstawie obowiązującego prawa (w oparciu o stosowną podstawę prawną). 10. W oparciu                   

o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 11. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 12. Dane osobowe będą przechowywane do 

czasu rozstrzygnięcia konkursu następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie 

ewentualnych zastrzeżeń. 

Karta zgłoszenia uczestnika 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa. 

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

1.Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego 

udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału                       

w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, 

których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., DUUEL. z 2018 r., Nr 127, 

poz. 2) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem 

danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz 

umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie 

niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień 

wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także 

udostępniane podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności                          

w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu i jego tematyką, a także prezentacją jego 

uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla 

przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe 

uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim. 

 2. Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział                             

w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu „Lapbook - Na sanockim 

zamku”; - zgłaszając swoje prace do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw 

autorskich do utworów i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie z utworów 

dla celów promocji, publikacji w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub 

we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych, w tym w ramach kompilacji, 

zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym 

innymi utworami; wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: 

promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia                   

z innymi utworami (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

04.02.1994 r.; Dz. U. 2018 r. poz. 1669), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania 

techniką drukarską i cyfrową, j) wystawiania, udostępniania na stronie internetowej 

organizatora, w tym również na stronie i we wszystkich materiałach promocyjnych 

 i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.  

 

.......................................... ...................................................................................................  

Data, podpis opiekuna uczestnika konkursu 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: 

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Pani(a) dziecka jest: Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok, tel. 134644838, 

email: cdn.sanok@gmail.com 

 2. W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku wyznaczony został Inspektor Ochrony 

Danych, e-mail: sekretariat@cdn.sanok.pl 

3. Dane osobowe Pani(a) dziecka będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału                  

w Konkursie literacko- plastycznym „ Na sanockim zamku”, realizowanym przez CDN                   

w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku. 

 4. Wizerunek Pani(a) dziecka będzie wykorzystany w związku z udziałem w konkursie, 

realizowanym przez CDN w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku w roku szk. 2020/21               

i może zostać umieszczony na stronie internetowej CDN- u,  muzeum oraz wykorzystany                  

w materiałach informacyjnych związanych z przebiegiem Konkursu.  

5. Odbiorcą danych osobowych Pani(a) dziecka są tylko instytucje upoważnione z mocy 

prawa. 

 6. Dane osobowe Pani(a) dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 7. Ze względu na prowadzenie działalności statutowej dane osobowe i wizerunek Pani(a) 

dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia 

usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez CDN i muzeum. Po tym 

okresie dane osobowe Pani(a) dziecka będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres 

wynikający z przepisów prawa.  

8. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści danych dziecka, prawo ich sprostowania, 

usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10. 

Podanie przez Panią(a) danych osobowych dziecka jest warunkiem wzięcia udziału dziecka                

w Konkursie literackim „ Na sanockim zamku”, realizowanym przez CDN w Sanoku                        

i Muzeum Historyczne w Sanoku w roku szkolnym 2019/20. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych dziecka nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 


