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I. ORGANIZATOR. 

Organizatorem festiwalu „Jestem Twórcą - Jestem Stąd” jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Jana Pawła II w Twardogórze. 

II. CELE FESTIWALU. 

• zachęcanie młodzieży do udziału w różnych formach twórczej aktywności, 

• pogłębianie wszechstronnych zainteresowań uczniów, 

• rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania, 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 

• kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

• kształtowanie i rozwijanie potencjału twórczego ucznia, 

• kształtowanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni ucznia, 

• nadanie wartości zainteresowaniom kulturą regionu oraz własnymi pasjami. 

III. ADRESAT. 

Festiwal adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII). 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG FESTIWALU. 

a) Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie i przesłanie w określonym 

terminie karty zgłoszenia, a tym samym zadeklarowanie chęci udziału w festiwalu – 

załącznik nr 1. 

Zgłoszenia do festiwalu można wysyłać w formie papierowej na adres 

korespondencyjny placówki z odpowiednio zaznaczonymi zgodami na przetwarzanie 

danych osobowych bądź w formie elektronicznej na adres email: 

sekretariat@sp2.twardogora.pl jako skan karty zgłoszenia lub podając zakres danych 

osobowych wskazanych w karcie zgłoszenia.  

b) Udział w festiwalu jest nieodpłatny. 

c) Zaplanowane etapy festiwalu: 

• etap szkolny - odbywający się na terenie szkół w nim uczestniczących,  wyłonienie 

przez szkołę i przesłanie do 8 prac (maksymalnie po 2 prace z jednej kategorii). 

• etap międzyszkolny - odbywający się w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze, 

polegający na weryfikacji prac, 

• finał - polegający na prezentacji zakwalifikowanych prac. 

d) Festiwal polega na wykonaniu pracy w jednej z czterech kategorii:  

• artystycznej, 

• humanistycznej, 
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• przyrodniczej, 

• regionalnej (szczególny nacisk na promocję regionu) 

e) Praca może mieć charakter: 

• badawczy, 

• pomocy naukowo - dydaktycznej, 

• pracy autorskiej, będącej realizacją zainteresowań, pasji. 

f) Do uznania autora pozostawia się formę pracy. Może to być np. doświadczenie  

z opisem, model pomocy naukowej z instrukcją, prezentacja artystyczna, prezentacja 

literacka.  

g) Praca może być indywidualna lub zbiorowa, przy czym grupa może liczyć maksymalnie 

cztery osoby. Jeden uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii. 

h) Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym 

adresem szkoły (tel., e- mail), podaniem klasy i wieku autora. 

i) Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminie podanym w niniejszym regulaminie 

i spełniać wszystkie jego warunki. 

V. KRYTERIA OCENIANIA. 

Przy ocenie prac powołana komisja kieruje się następującymi kryteriami: 

• wartością merytoryczną pracy 

• formą opracowania pracy 

• samodzielnością w opracowaniu pracy 

• oryginalnością w ujęciu tematu 

• ogólną estetyką pracy 

• pomysłowością 

VI. OCENA PRAC. 

• Oceny nadesłanych prac dokonuje komisja powołana przy Szkole Podstawowej  

nr 2 w Twardogórze, która kwalifikuje prace do finału. 

• Członkowie komisji wybierają do 4 prac z każdej dziedziny (autorzy wyłonionych 

prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną). 

• W finale autorzy dokonują prezentacji prac, która nie powinna trwać dłużej niż  

15 minut. 

 

VII. NAGRODY  

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla autorów prac finałowych. 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej.  

VIII. HARMONOGRAM KONKURSU. 
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1. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej - do 

30.03.2022r. – załącznik nr 1 

2. Termin nadsyłania prac do 05.05.2022r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze im. Jana Pawła II 

56 - 416 Twardogóra 

ul. S. Batorego 5 

Tel./fax (071) 713159056 

www.sp2.twardogora.pl 

sekretariat@sp2.twardogora.pl 

3. Szkoły oraz uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu prac do 

18.05.2022r.. 

4. Prezentacja finałowych prac odbędzie się 03.06.2022r.. 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

1. Zgłoszona w Festiwalu praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 

ze zm.).  

2. Opiekun przesyłający pracę konkursową oświadcza, że praca konkursowa jest  wolna 

od wad fizycznych i prawnych.  

3. Z chwilą przesłania Organizatorowi pracy konkursowej zgodnie z ustawą o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, Opiekun udziela Organizatorowi licencji do 

korzystania z pracy konkursowej oraz zezwala na korzystanie i rozporządzanie prawami 

zależnymi do pracy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących 

polach eksploatacji: 1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

2) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach, 3) 

wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów, łączenie z innymi 

utworami, 4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do 

sieci Internet,  

4.  Udzielenie licencji nastąpi w dniu dostarczenia Pracy Konkursowej do Organizatora. 

5. Opiekun dostarczając pracę konkursową oświadcza, że na własny koszt przejmie 

odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, 

szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez pracę 

konkursową  jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym praw własności intelektualnej 

oraz będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub 

postępowaniem wynikającym z powyższych powodów. 

6. Opiekun, który dostarczył do Organizatora pracę konkursową, niniejszym nieodpłatnie 

wyraża zgodę na nieograniczone czasowo ani terytorialnie korzystanie przez 

Organizatora z wizerunków osób, które zostały utrwalone w pracy konkursowej, w 

następujący sposób: 1) umieszczanie w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych 

dotyczących działalności Organizatora. 2) umieszczanie na stronie internetowej 

Organizatora oraz na jego profilach społecznościowych. 3) publicznego wyświetlania 

w związku z działalnością promocyjną lub edukacyjną prowadzoną przez Organizatora. 

7. Prawo, o którym mowa w ust. 6, zostaje udzielone z chwilą dostarczenia pracy 

konkursowej do Organizatora.  

http://www.sp2.twardogora.pl/
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X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Organizator zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych osobowych 

uczestników festiwalu zgonie 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. z 2018r. Poz. 1000). 

2.  W związku z powyższym, Organizator przekazuje poniższe informacje związane z 

przetwarzaniem danych osobowych uczestników i informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Szkoła Podstawowa nr 2im. Jana Pawła II w Twardogórze 

Tel./fax (071) 713159056 

e-mail : sekretariat@sp2.twardogora.pl 

2) AD wyznaczył IOD którym jest: Sebastian Kopacki – inspektor.rodo@gmail.com 

3) Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane na podstawie świadomej i 

dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych 

w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu. 

4) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub 

wydarzenia, po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 12 miesięcy 

od jego zakończenia lub przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od kolejnego roku 

po zakończeniu konkursu w przypadku wręczania nagród rzeczowych lub 

finansowych przez AD oraz przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - 

Kodeks cywilny. 

5) Odbiorcami danych osobowych  uczestników mogą być podmioty, którym AD 

udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS, US), podmioty którym AD powierza 

dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. podmioty 

świadczące wsparcie informatyczne w zakresie programów obsługujących 

czytelników). 

6) Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego 

ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Uczestnikom przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

9) Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem 

decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i 

wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na uczestnika.  

10) Więcej informacji na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych 

uczestników można znaleźć na stronie www placówki. 

mailto:sekretariat@sp2.twardogora.pl
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3. Organizator informuje, iż może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie 

świadomie wyrażonej zgody poprzez działanie skutkujące wysłaniem zgłoszenia 

(bez względu na jego formę) do organizatora. Natomiast zgoda na przetwarzanie 

Państwa wizerunku powinna zostać w sposób jednoznaczny wyrażona w formie 

pisemnej lub w formie informacji wysłanej do organizatora drogą elektroniczną 

zgodnie ze wzorem znajdującym się w karcie zgłoszenia.  

4. Wizerunki osób biorących udział będą rozpowszechniane na platformach 

wewnętrznych i zewnętrznych celem promocji konkursu i organizatora. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Od postanowień komisji nie przysługują odwołania. 

2. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu jest 

jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulamin  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w 

szczególności w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania 

Festiwalu. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, 

które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane 

za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.  

4. Poszczególne etapy Festiwalu (Gala Finałowa) mogą być rejestrowane przez 

Organizatora w formie nagrań audio, wideo, audio-wideo, fotografii i innych. 

5. Program Festiwalu zostanie przesłany szkołom i uczestnikom po zakwalifikowaniu 

prac. 
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Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W FESTIWALU „JESTEM TWÓRCĄ - 

JESTEM STĄD!” 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:  ___________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE: 

EMAIL: _______________________________ 

TELEFON: _____________________________ 

PLACÓWKA / OPIEKUN: ___________________________ 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / 

mojego dziecka celem udziału w festiwalu dla potrzeb jego zorganizowania i przeprowadzania 

oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym sporządzeniem dyplomu. 

_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

(nieudzielenie zgody nie stanowi podstawy dla Organizatora do nieprzyjęcia zgłoszenia) 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka* 

_________________________   do celów promocji festiwalu w: 

• na oficjalnej stronie internetowej Organizatora 

• na profilu znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook 

• w materiałach promujących placówkę 

• w mediach lokalnych 

_______________________________________________ 

(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA 

KONKURSU 

 

Na podstawie 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  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 

Administrator danych 
osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
 
Szkoła Podstawowa nr 2im. Jana Pawła II w Twardogórze 
reprezentowana przez Dyrektora 

Inspektor Ochrony Danych Naszym IOD jest Sebastian Kopacki – inspektor.rodo@gmail.com 

Dane kontaktowe 

Z AD można się skontaktować: 
Tel./fax (071) 713159056 
e-mail : sekretariat@sp2.twardogora.pl 
 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 
a. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie 

Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu. 

mailto:inspektor.rodo@gmail.com
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Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą:  
a. przez okres trwania konkursu lub wydarzenia; 
b. po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia lub przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od 

kolejnego roku po zakończeniu konkursu w przypadku wręczania nagród rzeczowych lub finansowych przez AD; 
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny. 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS , 

US); 
b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. podmioty świadczące wsparcie 

informatyczne w zakresie programów obsługujących czytelników). 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie 
nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
b. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób 
wpływało na Panią/Pana. 

c. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www placówki. 

 


