
Regulamin Konkursu Plastycznego o Żołnierzach Wyklętych. 

I. Organizatorzy konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni im. Kazimierza Brodzińskiego,  

Stowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” 

 II. Patronaty honorowe:  

Światowy Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bochni  

 Burmistrz Miasta Bochnia  

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 

III. Cele konkursu:  

1. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy                              

o działalności oddziałów konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1963 

2. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II 

Wojnie Światowej;  

 3. zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do wykonania pracy plastycznej na temat Żołnierzy 

Wyklętych (np. rysunek, malarstwo - format pracy A3 lub A2) zachęcanie uczniów do twórczości 

artystycznej oraz utrwalania wiedzy i na sięgania do źródeł historycznych,  

4. upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

 IV. Uczestnicy konkursu:  

Uczestnikiem Konkurs jest: Uczeń klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. 

Każda szkoła ma prawo zgłoszenia do 5 prac uczniów na etap międzyszkolny konkursu.  

V. Etapy konkursu:  

a) etap szkolny: do 20 lutego 2023 r. (ocena i nagradzanie zwycięskich prac plastycznych konkursu 

według formuły, ustalonej przez szkołę). 

 b) etap międzyszkolny: do 24 lutego 2023 r. (należy dostarczyć prace plastyczne uczniów do Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Bochni). 

 c) Zgłoszenia do etapu międzyszkolnego odbywają się drogą mailową, na formularzach, stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie do 24 lutego 2023 r.  

Uwaga: szkoły zgłaszają się mailowo pod adresem konkurs.wykleci@psp2bochnia.pl z dopiskiem 

Konkurs Plastyczny - Żołnierze Wyklęci. 

VI. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 14 648 0078 

 

 VII. Jury: Do jury konkursu będą zaproszeni nauczyciele plastyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

przedstawiciele organizacji kombatanckich.  

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.  



 

VIII. Nagrody:  

1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.  

2. Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego 2023 roku. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie 

inernetowej szkoły https://psp2bochnia.pl/wp/ o sposobie wręczania nagród poinformujemy                               

w terminie późniejszym na stronie szkoły. 

 IX. Zasady uczestnictwa:  

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte                                        

w niniejszym regulaminie. 

 2. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie i jego uczestnicy wyrażają zgodę udział                            

w konkursie, zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie 

wizerunku przez organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). 

 3. Nauczyciel-szkolny organizator konkursu zbiera zgody od uczniów (Załącznik nr 2,) i pozostawia je 

w macierzystej w szkole uczestnika. Zapoznaje uczestników i ich prawnych opiekunów z klauzulą 

informacyjną (Załącznik nr 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

Pieczęć szkoły       

  

Konkurs Plastyczny o Żołnierzach Wyklętych 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO 

  

I. Nazwa szkoły                                                                                                          

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

II.  Adres szkoły          

kod .......................... poczta ........................................................................                 

ulica .................................... miejscowość ..................................................                 

telefon ..................................... fax .............................................................                  

e-mail: .........................................................................................................       

III. Wykaz uczniów zgłoszonych do konkursu: (imię, nazwisko, klasa) 

1........................................................................................ 

2....................................................................................... 

3....................................................................................... 

4....................................................................................... 

5....................................................................................... 

IV. Imię i nazwisko nauczyciela – szkolnego organizatora konkursu                        

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

                                                                                Szkolny organizator konkursu      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                              (Podpis)                  

  

Uwaga: szkoły podstawowe zgłaszają się mailowo pod adresem sp2-bochnia@wp.pl  

  

  

mailto:sp2-bochnia@wp.pl


  

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

  

  

  

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

   

  

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

  

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

  

ucznia klasy ….......   Szkoły ...........................................…………………………… 

  

w Konkursie Plastycznym o Żołnierzach Wyklętych oraz zgodnie z Ustawą 

  

z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)  

  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zamieszczanie wizerunku  

  

mojego dziecka w materiałach promocyjnych na stronie internetowej szkoły, facebooku. 

  

  

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

(miejscowość, data)                           (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

  

  



  

  

 

Załącznik nr 3 do regulaminu 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z udziałem ucznia w Konkursie Plastycznym o Żołnierzach Wyklętych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), 

informuję, iż: 

⦁   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2  

w Bochni, ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia. 

⦁  Inspektor ochrony danych- kontakt listowny na adres administratora, telefoniczny pod 

numerem 146480078, e-mail joanna.iodo@psp2bochnia.pl 

⦁  Dane są przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie na podstawie art. 6 ust.1  

lit a Rozporządzenia (UE)2016/679 i zgodnie z jego treścią – podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w 

organizowanym konkursie. 

⦁  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

⦁  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

⦁  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

⦁  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679. 

⦁  Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679. 

  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną. 

                                               ……………………………………………………………………………………………… 

              Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

 

 


