
Regulamin świetlicowego konkursu Origami 

 

Nazwę konkursu: „Jesienne zwierzę” 

Dane organizatora: Małgorzata Jabłecka-Szmigiel 

Miejsce i czas organizacji 

konkursu: 

Świetlica szkolna SP 342 w Warszawie – od 17 października do 31 

października 2022 roku. 

Kryteria definiujące osoby 

uprawnione do udziału w 

konkursie: 

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas 1-3 

uczęszczających do świetlicy szkolnej SP 342 w Warszawie 

Procedura przystąpienia do 

konkursu: 

Celem ogólne konkursu: 

- Rozwijanie wyobraźni dzieci 

- Kształtowanie poczucia estetyki 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy metodą origami płaskie 

przedstawiającej jesienne zwierzę. Format pracy A4. 

Harmonogram konkursu: Ogłoszenie konkursu – 17.10.2022 

Termin oddania prac – 31.10.2022 

Wręczenie nagród – 07.11.2022 

Opis nagród: Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz osoby wyróżnione otrzymają 

nagrody rzeczowe. 

Nagrody ufundowane ze środków Rady Rodziców. 

Kryteria wyboru zwycięzcy: Ocenie podlegać będą: 

- Pomysłowość i estetyka wykonanej pracy 

- Samodzielność wykonania 

Sposób przekazania nagrody Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście przez 

organizatora konkursu. 

Zakres danych osobowych 

niezbędnych do udziału w 

konkursie i odebrania 

nagrody 

Każda praca powinna zawierać metryczkę: 

 - imię, nazwisko, klasa 

Dodatkowo do pracy musi być dołączona zgoda na udział w 

konkursie tj. oświadczenie dotyczące udziału w konkursie 

szkolnym (załącznik 1) 

Forma publikacji wyników Ogłoszenie wyników nastąpi po 31 października 2022 r. za pomocą 

dziennika elektronicznego Librus oraz w zakładce „Świetlica” na stronie 

internetowej szkoły. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na 

tablicy przy sali świetlicowej klas pierwszych oraz w galerii świetlicy na 

stronie internetowej szkoły. Zgłoszenie pracy konkursowej jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady powyższego regulaminu. 

Zgłoszone prace nie będą zwracane. 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem danych osobowych, 

podanych przez Uczestnika Konkursu (lub jego przedstawiciela ustawowego), jest Szkoła Podstawowa                  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana Marcina Szancera w Warszawie, ul. Strumykowa 21a 

(Administrator) jako Organizator. 

2. Dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach: 

1. wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych           

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny), 

2. przygotowanie  i organizacja Konkursu, wręczenie nagród oraz publikacja informacji o laureatach 

Konkursu i ich pracach na stronie internetowej Organizatora / w gazetce szkolnej / i tak dalej w związku 

z promocją działalności edukacyjnej placówki oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie 

uzasadniony interes), 

3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z Konkursem lub też w związku 

z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń 

szczegółowo określa Kodeks cywilny, 

4. nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w formie fotografii lub nagrania wideo w przypadku wyrażenia 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zgoda). 

3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa przekazania 

danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 

5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 2 

powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

1. okres do momentu ewentualnego wycofania zgody, 

2. okres wynikający z przepisów prawa, 

3. okres przygotowania i organizacji konkursu, 

4. okres przedawnienia roszczeń, 

5. okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć do Administratora wniosek o: dostęp do danych osobowych 

(informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one 

nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. 

7. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 6 powyżej, możliwe jest także: 

1. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą ich wykorzystywania 

jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

2. złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że przetwarzanie 

danych osobowych 

narusza przepisy prawa. 

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe mogą być przekazywane (oprócz 

osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: 

1. Fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych, związanych z przekazaniem nagród, 

2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, 

3. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych            

i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze), 

4. innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

9. W  sprawach   związanych   z   ochroną  danych   osobowych   prosimy  o  kontakt   z  inspektorem   ochrony  

danych Administratora: inspektor@dbfo.waw.pl. 

mailto:inspektor@dbfo.waw.pl.


Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE SZKOLNYM 

 

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

(ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU SZKOLNEGO) 

 

Warszawa, dn. ................. 20  r. 

 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko  

Klasa / grupa  

 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

Oświadczam, że: 

1) podane  powyżej   dane   są   prawdziwe   i   aktualne,   a   praca,   przygotowana   i   zgłoszona   przez   Uczestnika        

w ramach Konkursu, jest wynikiem samodzielnej pracy, 

2) Uczestnikowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy; ponadto nie narusza ona 

praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, 

3) udzielam   –   w    imieniu    Uczestnika    -    Organizatorowi    nieodpłatnej    niewyłącznej    licencji    na    korzystanie    

z pracy przez czas nieokreślony na terytorium Polski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

4) po zapoznaniu się z treścią regulaminu Konkursu przyjmuję do wiadomości jego postanowienia i akceptuję je, 

5) mam świadomość ewentualnej odpowiedzialności, spoczywającej na Uczestniku lub na mnie za wszelkie roszczenia osób 

trzecich, związane z naruszeniem ich praw w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie. 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 

 

 

Dokument opracowany przez IOD – wrzesień 2022 r.  

Imię i nazwisko 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 

im. Jana M. Szancera 
03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 21a 

Organizator 


