
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 
 

 
 

  

NA OKŁADKĘ DO DZIEŁA MIKOŁAJA KOPERNIKA                                

„O OBROTACH SFER NIEBIESKICH” 

REGULAMIN 

1. Organizator 

II Liceum Ogólnokształcące  

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Urocza 3 
87-800 Włocławek 
e-mail: lo2.wloclawek@wp.pl 
Tel. : (54) 236-02-23 

Koordynator konkursu - Aneta Pikulska 

tel. 603720976 

e-mail: pikusia@gmail.com 

2. Cele konkursu: 

̶ popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią, 
̶ kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych 

form plastycznych, 

̶ rozwijanie aktywności twórczej młodzieży, 

̶ uświetnienie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika  

3. Adresaci konkursu: 

Konkurs kierowany jest do uczniów i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych                                  

z Włocławka i okolic. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników:  

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII),  

II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych 

4. Zasady uczestnictwa: 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne lub dostarczyć je 

osobiście. 

Każda praca musi być opisana wyraźnie, dużymi literami wg wzoru: 

̶ imię i nazwisko autora, 
̶ klasa i wiek, 

̶ nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły. 

mailto:lo2.wloclawek@wp.pl


W tym celu należy wypełnić tabelę zamieszczoną w załączniku nr 1 i cały załącznik wraz z podpisaną 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych trwale przymocować na odwrocie strony pracy. 

Szkoły biorące udział w konkursie dokonują wewnętrznej selekcji prac konkursowych i przesyłają      

do organizatora 3 zwycięskie prace. 

TECHNIKA I FORMAT PRAC PLASTYCZNYCH: 

prace płaskie – malarstwo, rysunek, grafika – format nie większy niż 50x70 cm. 

5. Termin i nadsyłanie prac:  

01.12.2022r. – 18.01.2023r. 

Termin nadsyłania prac do organizatora upływa w dniu 18 stycznia 2023r. 

Nadesłane prace przechodzą na własność II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku i mogą być 

prezentowane w dowolnym miejscu i czasie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki. 

6. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2023r. W skład komisji konkursowej wejdą 

organizatorzy, którzy mają prawo zaprosić do komisji artystów plastyków dla pełniejszej oceny 

nadesłanych prac.  

Informacja o terminie, miejscu i formie rozdania nagród zostanie przekazana do szkół laureatów            

oraz zamieszczona na szkolnej stronie internetowej II LO we Włocławku. 

7. Nagrody: 

Organizator przewiduje imienne dyplomy i nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu w każdej 

grupie wiekowej. 

8. Ochrona danych osobowych: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna                 z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu i wystawy 
pokonkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1) należy przekazać 

organizatorowi. 
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych .……………….………………….…………. 
                                                                                                            (imię i nazwisko uczestnika) 

w celu organizacji i wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na okładkę do dzieła 
Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2022/23, organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące  

we Włocławku. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 
…………………………………….         ..............................………………………………………. 
 (Data)                                                                    (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego) 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: Administratorem danych osobowych 
jest II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku   

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ujd.edu.pl, 34 37-84-133 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i wzięcia udziału 
dziecka/ucznia w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na okładkę do dzieła Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 
2022/23 zgodnie z regulaminem konkursu. 
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 
lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału dziecka/ucznia w konkursie. 
 
 

(prosimy o wypełnienie dużymi literami lub komputerowo)  
 

 

Imię i Nazwisko 

autora pracy 

 

 

 

Klasa, wiek autora 

 

 

Dane szkoły: 

Nazwa i adres szkoły, 

adres e-mail, 

numer telefonu 

 

Imię i Nazwisko 

opiekuna (nauczyciela), 

nr telefonu 

lub adres e-mail 

 

 


