
Regulamin międzyszkolnego 

konkursu plastyczno – przyrodniczego 

„Wycieczka po Warszawie”. 

 

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zaprasza 

uczniów do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą 

„Wycieczka po Warszawie”. 

 

1. Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”  

w Warszawie, 03-289 Warszawa ul. Hemara 15. 

2. Konkurs trwa od 29.04.2022r., tj. od chwili zamieszczenia niniejszego 

regulaminu na stronie www. sp368.edu.pl do dnia 23.05.2022r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2022 r. Wyniki konkursu 

wraz z podaniem imienia, nazwiska laureatów, numeru klasy i nazwy 

szkoły  zostaną umieszczone na stronie internetowej www. sp368.edu.pl. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora, do dnia 

23.05.2022r. do godz. 15.00. 

4. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodych mieszkańców 

stolicą, m.in. w kontekście kultury, historii, sportu, przyrodniczym  

czy rekreacji oraz aktywizacja lokalnej społeczności do korzystania  

z uroków Warszawy.  

5. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 0-III uczęszczających do szkół 

podstawowych zlokalizowanych w dzielnicy Białołęka.  

6. Organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych.  

✓ I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0-I 

✓ II kategoria wiekowa: uczniowie klas II-III 

7. Zadanie konkursowe dla uczniów z I kategorii wiekowej polega  

na zaproponowaniu jednodniowej wycieczki po Warszawie, natomiast 

zadanie dla uczestników konkursu z II kategorii wiekowej polega  

na przygotowaniu weekendowej wycieczki po Warszawie  

(bez uwzględniania bazy noclegowej).  



8. Uczestnicy konkursu za pomocą maksymalnie 3 sztywnych kart formatu 

A4 (karty powinny być złączone) projektują przewodnik z autorskim 

programem wycieczki po stolicy Polski. W programie wycieczki  

w zachęcający sposób powinny zostać przedstawione atrakcyjne miejsca 

warte obejrzenia,  np. za pomocą autorskiego rysunku, ew. mapy,  

samodzielnie wykonanej fotografii ilustrującej dane miejsce, opisu  

i nazwy miejsca godnego polecenia na wycieczkę po Warszawie.  Wybór 

atrakcji pozostaje w decyzji uczestnika konkursu i może uwzględniać,  

m.in. lokalną przyrodę, piękny krajobraz czy ważne miejsca pod względem 

historycznym, kulturowym, sportowym czy rekreacji. Obszar wycieczki  

nie może przekroczyć granic m.st. Warszawy.  

9. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  Prace nadesłane 

na konkurs nie będą zwracane uczestnikom. 

10.  Pomysł na prace konkursową musi być autorski. Autor pracy oświadcza, 

że przysługują mu majątkowe prawa autorskie, którymi w ramach 

uczestnictwa w konkursie rozporządza na rzecz Organizatora 

upoważniając Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania fotografii  

na wszelkich polach eksploatacji. 

11. Kryteria oceny konkursowej:  wykonanie pracy odzwierciedlającej temat 

konkursu; bogatej w propozycje i szczegóły; oryginalnie, rzetelnie  

i estetycznie wykonanej. 

12.  Spośród nadesłanych prac z każdej z dwóch kategorii wiekowej Komisja 

Konkursowa wyłoni w terminie do dnia 31 maja 2022 r.: 

a) jedną zwycięską pracę, której autor otrzyma dyplom i nagrodę główną 

rzeczową za zajęcie I miejsca w konkursie, 

b) jedną pracę, której autor otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową za zajęcie  

II miejsca w konkursie, 

c) jedną pracę, której autor otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową za zajęcie 

III miejsca w konkursie, 

d) maksymalnie dwie prace, których autorzy otrzymają dyplom i nagrodę 

rzeczową za zdobycie wyróżnienia.  

13.  O terminie i miejscu odbioru nagród Organizator poinformuje szkołę 

uczestnika.  

14.  Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanych z organizacją  

konkursu jest Pani Agnieszka Kozyra, e-mail: agkozyra@wp.pl  

mailto:agkozyra@wp.pl


15.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

16.  Uczestnicy konkursu muszą uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego  

na udział w konkursie (załącznik nr 1) 

17.  Do każdej pracy konkursowej uczestnicy muszą dołączyć wypełniony 

Formularz Zgłoszeniowy ucznia (załącznik nr 1) oraz Klauzulę informacyjną 

dot. przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem  

w konkursie (załącznik nr 2).  

 

Załącznik nr 1:  Formularz Zgłoszeniowy ucznia. 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku  

z uczestnictwem w konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Formularz Zgłoszeniowy ucznia do konkursu 

„Wycieczka po Warszawie” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie. 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU:…………………………………………………………………………………….. 

NAZWA SZKOŁY:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ADRES SZKOŁY:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NR KLASY:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ i NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:…………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu „Wycieczka  

po Warszawie” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”  

z siedzibą w Warszawie, ul. Hemara 15, 03-289  oraz akceptuję w całości jego postanowienia  

i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki …………………………………………………… 

(podać imię i nazwisko dziecka) przez Szkołę Podstawową nr 368 im. Polskich Olimpijczyków  

z siedziba w Warszawie, ul. Hemara 15, 03-289 w zakresie imienia, nazwiska, numeru klasy i  nazwy 

szkoły oraz wizerunku w związku uczestnictwem w konkursie „Wycieczka po Warszawie” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” z siedzibą w 

Warszawie, ul. Hemara 15, 03-289. 

 Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie 

wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

   

………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 

Załącznik nr 3 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  
Z UCZESTNICTWEM W KONKURSIE PT. „WYCIECZKA PO WARSZAWIE” ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ 
PODSTAWOWĄ NR 368 IM. „POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. HEMARA 15, 03 - 289. 
 
Realizując obowiązek wynikający 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – 
zw. dalej RODO, informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie 
reprezentowana przez Dyrektora, zw. dalej Administratorem lub Szkołą. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za 
pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: 
tel.: 22 510 36 20 wew. 233 
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl 
adres: ul. Ostródzka 175; 03-289 Warszawa 
2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego są: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
uczestnictwem w konkursie i publikowaniem danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepis prawa w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzebę rozliczeń finansowych/podatkowych w związku z 
przyznaniem ewentualnych nagród uczestnikom Konkursu. 
4) Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Wyrażoną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
6) Administrator nie będzie udostępniać danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego do państw trzecich tj. poza 
obszar EOG. 
7) Administrator nie będzie udostępniać danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego organizacjom 
międzynarodowym. 
8) Administrator będzie udostępniał dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez 
wywieszenie danych w witrynie w swojej siedzibie. Ponadto Administrator będzie mógł przekazywać dane 
osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz 
Administratora tj. firmom informatycznym wspierającym Administratora od strony technicznej. 
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, do czasu 
zakończenia konkursu lub dłużej, o ile zobowiązują go do tego szczególne przepisy prawa (przypadku 
konieczności przetwarzania danych osobowych na potrzebę rozliczeń finansowych/podatkowych w związku z 
przyznanymi nagrodami rzeczowymi). 
11) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do 
danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania 
nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania 
danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany o ile spełnione są warunki z art. 20 RODO. 
12) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
 
 
 

……………………………………..………………………………………………………………. 
DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 


