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III Edycja : ROZETA NARODOWA

- w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ORGANIZOWANY PRZEZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w  OLSZTYNIE

POD HONOROWYM PATRONATEMZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ADRESOWANY  DO UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  GIMNAZJALNYCH

  I  PONADGIMNAZJALNYCH  OLSZTYNA  ORAZ  POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

III EDYCJA



REGULAMIN KONKURSU 
PATRIOTYCZNEGO

Zespół  Szkół  Ogólnokształcących   nr  7  

w  Olsztynie   zaprasza  do  udziału   w  ww.

konkursie   uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych   i  ponadgimnazjalnych   z   Olsztyna   

oraz powiatu olsztyńskiego.

I.    CELE KONKURSU :

1)   Uczczenie  pamięci  marszałka  Józefa Piłsudskiego  w  100  Rocznicę  Odzyskania  Niepodległości.

2)   Wspieranie  wychowania  patriotycznego  młodego  pokolenia  przez  aktywną  formę  twórczości 

       plastycznej i technicznej.

3)   Rozwijanie   zainteresowań   historycznych   dotyczących   ważnych   wydarzeń   z   życia   narodu

polskiego.

4)   Wzbudzanie poczucia  więzi  z  narodem  polskim  i jego  historią  poprzez  prezentowanie symboli

związanych  z postacią Józefa Piłsudskiego i Legionów .

5)   Promowanie  uzdolnionych   uczniów  i  umożliwienie  prezentacji  ich  umiejętności    oraz  dorobku

artystycznego.

6)   Zachęcanie do tworzenia dzieł  plastycznych i technicznych  oraz obcowania ze sztuką.

II.  KATEGORIA KONKURSOWA – WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs plastyczny – termin dostarczenia prac  do 5 listopada 
2018 r.

1)   Warunkiem  wzięcia   

udziału  w  konkursie   jest  przygotowanie  pracy plastyczno-technicznej

poświęconej  Józefowi  Piłsudskiemu i Legionom  Polskim oraz  dostarczenie  jej osobiście lub  przesyłanie

pocztą  na  adres  organizatora  wraz  z  kartą  zgłoszeniową   i  oświadczeniem  rodziców/  prawnych

opiekunów  o  przeniesieniu  praw  autorskich  i  przetworzeniu  danych osobowych dziecka.

2)   Prace  w  formie ROZETY powinny być   samodzielnymi  wytworami  uczestników , wykonane dowolną

techniką  plastyczną z dowolnych materiałów plastycznych lub naturalnych elementów  przyrodniczych.

3)   Każda  szkoła  może  nadesłać  maksymalnie  3 prace  ( każdy  z  uczestników  wykonuje  tylko  jedną

pracę,  która  jest  podpisana  jego  imieniem  i  nazwiskiem).

4)   Ocenie  jury   nie  będą   podlegać  prace   wykonane  na   inny  niż   podany  w  regulaminie  temat,

wykorzystujące  materiały  objęte   ochroną  prac  autorskich  oraz  prace  zbiorowe.



5)   Oceną prac plastycznych zajmie się komisja szkolna oraz powołany do komisji artysta plastyk.

6)   Przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

zgodność pracy z tematyką konkursu,

kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,   zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia tematu.

Karty zgłoszenia do konkursu(druk w załączeniu) i prace  plastyczne oraz oświadczenie o 

przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć osobiście do sekretariatu bądź przesłać w 

terminie do 5 listopada 2018 roku  na adres:

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn

z 

dopiskiem : Konkurs plastyczny „Józef Piłsudski i Legiony Polskie’’

 adres e-mailowy organizatora: sekretariat@zso7-olsztyn.pl             telefon: (89) 542- 99- 53 

koordynator konkursu: Joanna 

Kacprzak tel.+48  514- 838- 676

TERMINARZ

    Eliminacje konkursu plastycznego – ocena nadesłanych prac plastycznych przez jury do 7 

listopada 2018 r. oraz ogłoszenie wyników  na stronie internetowej ZSO Nr 7

Podsumowanie  konkursu  plastycznego   oraz  wręczenie  nagród  i  dyplomów

w dniu 9 listopada 2018 r. podczas uroczystej akademii niepodległościowej  o godz. 11.00 

połączone z autorską prezentacją prac.

nagrodzonych prac .

NAGRODY

            I miejsce  -  dyplom i nagroda rzeczowa

II miejsce  - dyplom i nagroda rzeczowa

III miejsce - dyplom i nagroda rzeczowa

           Za wyróżnienie  - dyplom wyróżnienia i nagroda rzeczowa

  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE1) Laureaci konkursu i opiekunowie przyjeżdżają na uroczystość do ZSO 7 w Olsztynie 

ul.   I. Krasickiego 2  w dniu 9.11.2018 r na własny koszt.

2)    organizator   nie    zwraca    nadesłanych   prac     plastycznych   oraz    zastrzega    

sobie możliwość nieodpłatnego   wykorzystania    ich    w   celach    promocji   lub    

zamieszczania  w publikacji pokonkursowej;



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO „ JÓZEF PIŁSUDSKI I LEGIONY 
POLSKIE’’

CZĘŚĆ  PLASTYCZNA

…………………………………………………………………

Imię, nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………

Nazwa szkoły

…………………………………………………………………

Imię, nazwisko nauczyciela 

opiekuna, nr telefonu

Zgłaszam udział  ucznia (imię, nazwisko)………………………………………………………………………………… 

w Konkursie Patriotycznym „Józef Piłsudski i Legiony polskie ‘’ organizowanym przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 

w Regulaminie Konkursu.

………………………………………………………………… 

podpis rodzica / opiekuna prawnego /podpis 

pełnoletniego uczestnika 

……………………………………

podpis nauczyciela

………………………………………………………………………………………………

………………

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika /  / 
podpis pełnoletniego uczestnika 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 
w Olsztynie danych osobowych dziecka …………………………………………………………… (dotyczy 
uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia)*/własnych(dotyczy uczestnika pełnoletniego)*, w tym na 
ekspozycję pracy plastycznej w siedzibie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 7 w Olsztynie, w celach określonych w Regulamine Konkursu.
* Należy wybrać właściwe



W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

INFORMACJA O PRZETARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie, ul. 
Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn (dalej: Szkoła). 

2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się adresem 

email: iodo@zso7-olsztyn.pl lub kierując korespondencję na adres Szkoły.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie KONKURSU 

PATRIOTYCZNEGO „ JÓZEF PIŁSUDSKI I LEGIONY POLSKIE’’zgodnie z Regulaminem Konkursu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (w przypadku 

Uczestników pełnoletnich) lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika(w przypadku Uczestników, 

którzy nie ukończyli 18 roku życia) - art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 

3 lub do cofnięcia udzielonej zgody. Dane mogą być przechowywane przez Szkołę także przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przepisy nakładające obowiązki 

archiwizacji dokumentów.

7. Dane osobowe będą udostępniane przez Szkołę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie 

jest legalne. Zgodnie z wyrażoną zgodą, dane mogą być publikowane w siedzibie i na stronie 

internetowej Szkoły. Dostęp do danych będą mieli także członkowie jury oceniający prace 

Uczestników w Konkursie.

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę, w każdym czasie przysługuje prawo 

dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

Otrzymałem do zapoznania 

się:…………………………………………………………..…………………………………………………………………                              
                                                                     data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

                 /pełnoletniego uczestnika 


