
 

 
 

 

Miejski Konkurs Plastyczny „Ukraińskie tradycje bożonarodzeniowe” 
REGULAMIN 

 

 

I. Organizatorzy konkursu: 
 
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu, 

pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom. 
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu, 

ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom. 
 

II. Uczestnicy: 
 

Konkurs jest adresowany do uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do szkół 
podstawowych z terenu miasta Bytom w trzech kategoriach wiekowych: 
1. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, 
2. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, 
3. uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej. 

 

III. Cele konkursu: 
 

1. Popularyzacja ukraińskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
2. Rozwijanie aktywności twórczej. 
3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej. 

 

IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 
 

1. Uczeń przygotowuje pracę plastyczną przedstawiającą wybraną, ukraińską tradycję 
bożonarodzeniową. 

2. Technika: dowolna. 
3. Format: A4.  

 
V. Ogólne zasady konkursu: 
 

1. Każdy uczeń może przygotować tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

2. Wyklucza się prace tworzone przez kilku uczniów (współautorstwo). 

3. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane. 

4. Do pracy należy dołączyć: 



− wypełnioną elektronicznie lub drukowanymi literami metryczkę (Załącznik nr 1) 
przyklejoną na odwrocie pracy, 

− podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik 
nr 2), 

− zgodę nauczyciela-opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji 
konkursu (Załącznik nr 3). 

5. Prace dostarczone bez powyżej wymienionych dokumentów nie będą oceniane. 

6. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu, wraz z dokumentami, należy przekazać 
osobiście lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) do 23 grudnia 2022 r. 
na adres organizatora z dopiskiem „KONKURS”: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu pl. 
Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom 

 

VI. Terminy i ogłoszenie wyników: 
 

1. Czas na przygotowywanie prac oraz ich dostarczenie/nadesłanie do biblioteki lub szkoły – 
od 01 do 23 grudnia 2022 r. 

2. Ocena prac przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów - 3 stycznia 2023 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu – 9 stycznia 2023 r. 

4. Wyniki oraz informacje o terminie i formie wręczenia nagród zostaną opublikowane 
na stronie internetowej organizatorów i ich profilach na Facebooku. Zostaną również 
przesłane pocztą elektroniczną nauczycielom-opiekunom uczestników konkursu. 

 

VII. Nagrody: 
 

Dla laureatów (I, II i III miejsce) oraz uczniów, którzy zdobędą wyróżnienia, przewidziano 
nagrody rzeczowe.  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 
 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego 
regulaminu. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez uczestników konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w publikacjach 
dotyczących konkursu, na stronach internetowych placówek i ich profilach w mediach 
społecznościowych oraz ekspozycjach bibliotecznych. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo 
do odwołania lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn. Nauczyciele-opiekunowie 
zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefonicznie. 

6. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez 
organizatorów. 



7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują 
organizatorzy. 

8. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 
dnia 04.05.2016 r.). Organizator informuje, że dane osobowe laureatów i autorów prac 
wyróżnionych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) zostaną opublikowane w materiałach 
bibliotecznych oraz na stronie internetowej biblioteki. 

 
Informacji o konkursie udzielają: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 
w Katowicach Filia w Bytomiu tel. 32 286 23 52,  
e-mail: bytom@pbw.katowice.pl 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu 
tel. 32 281 09 33 

e-mail: joanna-zagorska1@wp.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 

Imię i nazwisko autora pracy 
 
 
 

 

Nazwa szkoły 
 
 
 

 

Adres, numer telefonu,  
e-mail szkoły 

 
 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna 
 
 
 

 

Adres e-mail nauczyciela-opiekuna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

……………………………………………………………………………  ………………….…………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) (miejscowość, data) 
 
 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 
 
 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 

 

.............................................................................................…………...............…………………………………………  
(imię i nazwisko) 

 

w konkursie „Ukraińskie tradycje bożonarodzeniowe” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Bytomiu oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Władysława 
Broniewskiego w Bytomiu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. w celach 
informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 
Lompy w Katowicach informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach 
z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez 
Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podane wyżej dane osobowe będą udostępniane Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego 
w Bytomiu. 

5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych. 
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane. 

........................................…………………………………………….……………….  
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………  ………………….…………………………… 
(imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna) (miejscowość, data) 

 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane osobowe do celów 
związanych z realizacją konkursu „Ukraińskie tradycje bożonarodzeniowe” organizowanego przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Bytomiu oraz Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa 

Lompy w Katowicach informuje, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z 
siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel.: 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek 
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podane wyżej dane osobowe będą udostępniane Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego 
w Bytomiu. 

5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych. 
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane. 
 

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

(data i czytelny podpis nauczyciela-opiekuna) 
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