
 
 

 

 

 

 

REGULAMIN 
MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA KARTKĘ Z KALENDARZA 

„Moje DACHL – z czym kojarzą mi się kraje niemieckojęzyczne?” 
 
Adresaci: 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, 
w których uczą nauczyciele zrzeszeni w Oddziale Łomża PSNJN.   
 
Cele konkursu: 
 

 Promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży. 

 Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim oraz państwami 
niemieckiego obszaru językowego. 

 
Organizator konkursu: 
 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego - Oddział  Łomża 
przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.  

Koordynator konkursu: Renata Krynica, kontakt: tel.606829995,  renatakrynica@wp.pl   

 
Termin i miejsce konkursu: 
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć do  26.03.2021 r. na adres: 
 
CEN Łomża, plac Tadeusza Kościuszki 2, 18-400 Łomża 
  
z dopiskiem: ”Moje DACHL” 
 

Do prac konkursowych należy dołączyć kartę uczestnika  poświadczoną przez dyrektora 

szkoły i podpisaną przez rodzica / prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia (załącznik 

nr 1) oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów uczestnika  dotyczące przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2). 

mailto:renatakrynica@wp.pl


Zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych w dwóch 
kategoriach ( klasy I – III, klasy IV – VIII ) oraz ponadpodstawowych 
w odrębnej kategorii.  

2. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i międzypowiatowego. 
3. Etap szkolny – sposób przeprowadzania etapu szkolnego zależy wyłącznie od  

nauczycieli języka niemieckiego w danej szkole. 
4. Do etapu międzyszkolnego można zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej 

kategorii.  
5. Prace które wpłyną na konkurs  staną się własnością organizatora, w związku 

z czym organizator zastrzega sobie prawo ich publikowania, prezentowania 
podczas wystaw oraz wykorzystania ich w środkach masowego przekazu. 

6. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę. 
7. Format prac - A4 
8. Technika – dowolna (bez prac wykonanych za pomocą programów 

komputerowych). 
9. Organizator etapu międzypowiatowego zobowiązuje się do podania wyników 

konkursu na stronie internetowej PSNJN Oddział Łomża 
http://www.psnjn.lomza.pl/ do dnia 16.04.2021r.  

10. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną i e-mailową 
o wygranej. 

11. Zwycięzcy otrzymują indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Termin 
i miejsce rozdania nagród zostaną podane  po rozstrzygnięciu konkursu. 

12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2022 -  
jednym z materiałów promocyjnych na Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli 
Języka Niemieckiego, który odbędzie się w sierpniu 2021 r. w Łomży. 

Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

 zgodność z tematem, 

 walory plastyczne, 

 wkład pracy, 

 oryginalność pomysłu. 
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Załącznik nr 1 

 

Karta uczestnika konkursu 

 „Moje DACHL – z czym kojarzą mi się kraje niemieckojęzyczne?” 
 
Nazwisko ucznia .......................................................................................................................... 

Imię ucznia .................................................................................................................................. 

Data urodzenia ucznia .................................................................................................................. 

Miejsce urodzenia ucznia ............................................................................................................ 

Adres e-mailowy ......................................................................................................................... 

Szkoła .......................................................................................................................................... 

Klasa ............................................................................................................................................ 

Adres szkoły ................................................................................................................................ 

Powiat .......................................................................................................................................... 

Gmina .......................................................................................................................................... 

Telefon szkoły ............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu 

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

 

Miejscowość / data                pieczątka dyrektora szkoły 

. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Imię i nazwisko: 

 

 

 

Szkoła (nazwa, adres): 

 

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia, nazwiska, 

wizerunku, nazwy i adresu szkoły, w celu organizacji i przeprowadzenia oraz 

udostępnienia informacji o wynikach Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego 

„Moje DACHL – z czym kojarzą mi się kraje niemieckojęzyczne?” przez Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż mam prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

                                                                                      Data i podpis rodzica/opiekuna 

                                                                                                                    

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018r. poz. 1191 

z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas 

Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego „Moje DACHL – z czym kojarzą mi się kraje 

niemieckojęzyczne?” poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania przez Upoważnionych - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 

Języka Niemieckiego Oddział Łomża, na stronach www, portalach społecznościowych 

w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów 

dystrybucji. Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  

 dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo udziałem mojego dziecka wykonanych 

podczas Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego „Moje DACHL – z czym kojarzą 

mi się kraje niemieckojęzyczne?”,  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 

formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionych wizerunku mojego 

dziecka, Upoważnieni mogą w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu  

udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących                                  

i przyszłych)  z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 

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

                                                                                      Data i podpis rodzica/opiekuna      

 



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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorami danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża. 

2. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w następujących 

celach: organizacji i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia informacji o 

wynikach konkursu. 

3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą: członkowie komisji 

konkursowej, koordynatorzy konkursu, podmioty świadczące usługę obsługi poczty 

elektronicznej, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa.  

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, w 

przypadkach określonych  w przepisach RODO. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

6. Dane osobowe Pani/Pana*, Pani/Pana dziecka* przetwarzane będą przez okres 

niezbędny do przygotowania i organizacji konkursu.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W przypadku niepodania danych 

osobowych udział   w konkursie będzie niemożliwy. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

 

Zapoznałe/am się z klauzulą informacyjną. 

 

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

                                                                                 Data i podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 


