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Regulamin konkursu 
  

Celem konkursu jest: 
 

o umożliwienie młodzieży przedstawienia własnej wizji ubioru;  
o pobudzenie zainteresowania środowisk szkolnych projektowaniem ubiorów 

młodzieżowych;  
o inspirowanie do powstania projektów plastycznych mody młodzieżowej;  
o promowanie najbardziej utalentowanej młodzieży biorącej udział  

w konkursie;  
o rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata;  
o rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży;  
o kształcenie umiejętności celowego doboru środków w działaniach plastycznych;  
o umożliwienie młodzieży autoekspresji;  
o prezentacja prac plastycznych o wysokich walorach artystycznych.  

 
 

Regulamin: 
 

o w konkursie mogą brać udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych;  
o każdy uczestnik może przesłać do trzech prac plastycznych o formacie A3  

w wybranej technice malarskiej;  
o prace powinny zawierać na odwrocie opis: szkoła, imię i nazwisko opiekuna,  

imię i nazwisko autora, klasa;(prosimy o sporządzenie listy uczestników konkursu 
z podaniem ilości prac oraz z nazwiskiem opiekuna - zał. nr 1)  

o konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury składające się z artysty plastyka oraz 
nauczycieli projektowania i stylizacji ubiorów;  

o podczas przeglądu jury dokona wyboru prac na wystawę oraz przyzna nagrody za 
prace o najwyższych walorach artystycznych. 

  
Nagrody: 

 
Dla laureatów konkursu przewidziane atrakcyjne  nagrody rzeczowe 

 
Harmonogram konkursu: 

   
prace należy przesłać do 12.05.2023 roku na adres: 

Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 
ul. 3 Maja 10,  37 – 500 Jarosław 

Tel. 16 621 63 39, e-mail: zespoltpm@gmail.com 
 

o finał  konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 1 czerwca 2023 roku  
o godzinie 1100 w siedzibie szkoły 

o W związku z sytuacja epidemiologiczną, informacja o formie rozdaniu nagród 
zostanie przekazana zainteresowanym szkołom telefonicznie lub drogą mailową. 

Organizator konkursu zastrzega, że w przypadku niskiego zainteresowania,  
konkurs może być odwołany. O ewentualnych zmianach organizacyjnych szkoły 
biorące udział w konkursie zostaną poinformowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



PRAWA AUTORSKIE : 
• Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Projektu i przysługują mu do niego 

wszystkie prawa autorskie majątkowe i osobiste. 

• Projekt nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich. 
Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału  
w konkursie.(zał. 2) 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników  

i zwycięzcy jest  Zespołu Szkół  Innowacyjnych w Jarosławiu. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, Dane osobowe 
uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia 
konkursu, a także w celach informacyjnych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników i opiekunów następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) numer telefonu. 
c) Nazwę i adres placówki zgłaszającej uczestnika. 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w 
sposób automatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji wyżej określonych celów, tj. maksymalnie  
2 miesiące od momentu zakończenia organizacji konkursu. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną 
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie 
środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem 
stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu  
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia  
i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z 
przetwarzaniem danych wynikające z: 
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych 
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych. 
 
 

 
 
 
 



Zał. nr 1 
 
 
Nazwa szkoły: 
 
 
Tel. kontaktowy 
 
 
Imię i nazwisko opiekuna: 
 
 
Uczestnicy:  
 
Lp. Imię i nazwisko uczestnika Ilość prac 
1   
2   
3   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 2a 
 
DLA  UCZESTNIKA  KONKURSU 

                                                                                                                                                                           
1.        Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie  warunki przewidziane  
w regulaminie Powiatowego Konkursu Projektowania Ubioru Magia Kolorów 2021 oraz 
oświadczam że prace moje nie są plagiatem i nie naruszają dóbr osobistych osób 
trzecich. 

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

podpis uczestnika/opiekuna prawnego                                                                                          

2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę                  Nie wyrażam zgody  
 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji przeprowadzenia konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 
administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu , że 
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 
zebrane. 

                                                                                                                                                                       
 

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

podpis uczestnika/ opiekuna prawnego 
 

3. Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę                  Nie wyrażam zgody 
 
na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkół Innowacyjnych  na potrzeby konkursu. 

• Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie. 

• Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 
oraz w celach informacyjnych. 

• Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie  internetowej Zespołu Szkól 
Innowacyjnych w Jarosławiu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube 
itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój 
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
                                                                                                                                                                               

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

                                                                                                                                                                                    
podpis uczestnika) /opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. nr 2b 

 
 

DLA  NAUCZYCIELA   
 
4.        Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie  warunki przewidziane  
w regulaminie Powiatowego Konkursu Projektowania Ubioru Magia Kolorów 2021. 

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

podpis  

5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych opiekuna konkursu 

Wyrażam zgodę                  Nie wyrażam zgody  
 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji przeprowadzenia konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 
administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu , że 
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 
zebrane. 

                                                                                                                                                                       
 

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

podpis  
 

6. Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę                  Nie wyrażam zgody 
 
na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkół Innowacyjnych  na potrzeby konkursu. 

• Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie. 

• Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 
oraz w celach informacyjnych. 

• Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie  internetowej Zespołu Szkól 
Innowacyjnych w Jarosławiu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube 
itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój 
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
                                                                                                                                                                               

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

                                                                                                                                                                                    
podpis  

 


