
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WIATRACZEK” 

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 
(Janusz Korczak) 

 

 

Konkurs plastyczny 

„Niepełnosprawność w oczach dziecka” 

 

Regulamin 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą 

„Niepełnosprawność w oczach dziecka” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”, zwanym dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest zorganizowany w celu propagowania właściwych postaw wobec osób 

niepełnosprawnych. 

3. Konkurs skierowany jest do placówek publicznych i niepublicznych z terenu miasta i gminy 

Słupsk: 

 Przedszkola 

 Szkoły Podstawowe 

4. Głównym celem Konkursu jest: 

 pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby niepełnosprawne; 

 wzbudzenie zainteresowania dzieci problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych różnego 

rodzaju problemami zdrowotnymi; 

 integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych; 

 kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji; 

 nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych; 

 poszukiwanie ukrytych talentów; 

 zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego i kreatywności. 

5. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie: 

 dzieci przedszkolne 

 dzieci z klas  1 - 4 

 dzieci z klas  5 - 8 

6. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. 

7. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu 

„Niepełnosprawność w oczach dziecka” w dowolnej technice płaskiej, w formacie 

rozmiaru A4. 

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie informacje: imię i nazwisko autora pracy, 

wiek, nazwę placówki którą reprezentuje, imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy oraz 

dołączony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) z danymi osobowymi: imię i nazwisko 



autora pracy, wiek, pełny adres placówki którą reprezentuje, oraz nr telefonu, e-mail i imię i 

nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana, wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i na publikację wizerunku. Regulamin i formularz 

zgłoszeniowy w formacie .doc i PDF będzie zamieszczony na stronie internetowej 

www.wiatraczekslupsk.pl 

 

§ 2 

Zasady udziału w konkursie 

 

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci z publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół  

z gminy i miasta Słupsk. 

2. Podpisane zgodnie z § 1 pkt. 8 prace wraz załącznikiem nr 1 należy składać do 13 kwietnia 

2020r. osobiście lub listownie (decyduje data wpłynięcia pracy) na adres:  

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej 

76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6 

z dopiskiem:   Konkurs plastyczny „Niepełnosprawność w oczach dziecka” 

3. Jedna placówka może maksymalnie zgłosić po 3 prace plastyczne w każdej kategorii 

wiekowej. 

4. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest Katarzyna Kustra tel. 603 944 494, 

e-mail:  wiatraczek.2011@wp.pl 

 

§ 3  

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która wybierze najlepsze i najciekawsze prace. 

2. Przy ocenie prac konkursowych jury weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematyką konkursu, 

 oryginalność i pomysłowość pracy, 

 walory estetyczne pracy. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020r., nauczyciele przygotowujący  

do konkursu uczniów zostaną powiadomieni telefonicznie o zwycięstwie ucznia.  Wręczenie 

nagród nastąpi podczas słupskich obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. 

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.wiatraczekslupsk.pl, 

na portalu facebook.com/wiatraczek oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy 

wskazany w metryczce wraz ze szczegółową informacją o uroczystości wręczenia nagród. 

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej  Organizatora. 

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Dnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych. 

7. Organizator przyzna nagrody dla zwycięzców: 

 nagrody rzeczowe za zajęcie  I - III miejsca w kategorii przedszkola    

 nagrody rzeczowe za zajęcie  I - III miejsca w kategorii szkoła podstawowa klasy 1 - 4 

 nagrody rzeczowe za zajęcia  I - III miejsca w kategorii szkoła podstawowa klasy 5 - 8 

 dla placówki – podziękowanie – dyplom za udział w Konkursie; 

 nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymują dyplomy  

za przygotowanie laureatów. 

8. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca. 



 

 

§ 4  

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do Konkursu,  

na Organizatora przechodzą nieodpłatnie: własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi 

autorskie prawa majątkowe do tej pracy, nieograniczone czasowo i terytorialnie,  

na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy na własny użytek, 

udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, 

wprowadzania do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony  

do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy. 

2. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, 

posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie 

przez opiekuna prawnego dziecka oraz nauczyciela/wychowawcy: 

 formularza zgłoszeniowego, 

 zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy  

i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik  

i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska 

oraz podobizny na stronie internetowej Organizatora. Udział w Konkursie jest równoznaczny 

z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. 

Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie 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 o ochronie danych), 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. poniżej przesyłamy informacje dotyczące danych osobowych. Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Wiatraczek”, organizacja pozarządowa, która wspiera osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny (ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk; NIP: 839-315-71-21; 

REGON: 221244550; KRS: 0000388606). 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej  

na adres: ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem: 

wiatraczek.2011@wp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, jak również dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane 

będą w celu realizacji Konkursu plastycznego „Niepełnosprawność w oczach dziecka” 

na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym  

ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji Konkursu plastycznego i instytucjom 

państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie także w celach prawno-księgowych. 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia zgody na 

ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż 

wymagają tego przepisy prawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie 

plastycznym  i realizacji związanych z nim zadań  oraz prowadzeniem dokumentacji 

zgodnie z przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy ogólnego 

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

10. Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego „Niepełnosprawność w oczach dziecka” 
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych  

do załączenia do pracy plastycznej 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 

Wiek  uczestnika   /   Klasa / 

Nazwa i dokładny adres placówki 
 
Telefon i e-mail 

 

Imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela 
 

Telefon/e-mail wychowawcy/nauczyciela 
 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Administratora 

danych: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”, organizacja pozarządowa, 

która wspiera osoby niepełnosprawny i ich rodziny (ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk; NIP: 839-315-71-

21; REGON: 221244550; KRS: 0000388606) do realizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z 

treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

CELEM PUBLIKACJI W MEDIACH I ZGODA NA KONTAKT 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych mojego wizerunku utrwalonego  

na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie 

internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale 

podobne. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć do promowania i upowszechniania działań 

przewidzianych przez Administratora danych, jak również jego rezultatów poprzez zamieszczenie zdjęć 

na stronach internetowych, mediach oraz w różnych rodzajach wydawnictw i publikacjach zgodnie z 

europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Oświadczam, że zrzekam się wynagrodzenia z powyższego tytułu. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu informacji na temat rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego. 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu: „Niepełnosprawność w oczach dziecka” 
 

Podpis rodziców/ opiekunów   ………..................................................................................................................... 

Podpis uczestnika konkursu (dot. dzieci powyżej 13 lat)  ....................................................................................... 

Podpis nauczyciela przygotowującego ucznia   ....................................................................................................... 


