
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE 

ZAPRASZA NA 

VII EDYCJĘ POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT 

 ZNACZKA POCZTOWEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ  

„Zwierzęta i rośliny chronione w polskich parkach narodowych” 

DLA  DZIECI KLAS I - III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ŚWIETLIC I PRZEDSZKOLI MIASTA LUBLIN 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizatorzy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE, 

BIURO TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ „PERKOZ” 

Cele konkursu: 

 Propagowanie ochrony środowiska.  

 Kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych. 

 Kształtowanie wśród dzieci świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za przyszłość 

naszej planety. 

 Popularyzowanie wiedzy filatelistycznej. 

 Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności. 

 Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych plastycznie. 

Organizacja konkursu: 

 Adresatami konkursu są dzieci kl. I – III szkół podstawowych, świetlic i  przedszkoli. 

 Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie według własnego pomysłu (prace 
zniszczone, przestrzenne lub zbiorowego autorstwa nie będą oceniane). 

 Nauczyciel może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. 

 Projekt znaczka należy przygotować  dowolną  techniką, na kartce z bloku technicznego  
o wymiarze  A4 z uwzględnieniem napisu POLSKA oraz nominału znaczka 5 zł. 

 Prace złożone na konkurs nie podlegają  zwrotowi, pozostają do dyspozycji organizatorów, 
zastrzegamy sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania w celach popularyzatorskich. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone prace konkursowe podczas 
transportu. 

 Kryteria oceny: estetyka, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, walory 
artystyczne pracy. 

 



 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia,  
a ich opiekunowie podziękowania. 

 Prace należy składać w terminie do dnia 14 maja  2021 r. w sekretariacie szkoły  
lub przesłać  na adres: Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20 - 576 Lublin  
z dopiskiem „Ekologiczny znaczek pocztowy”. 

 Prace dostarczone na konkurs muszą być opisane na odwrocie, drukowanymi 
literami  (imię i nazwisko ucznia,  klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy, e - mail,  
imię i nazwisko opiekuna).  

 Informacja o laureatach konkursu zostanie umieszczona do dnia 24 maja 2021 r.  
na stronie internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu 

 Jury konkursowe powołane w sposób formalny przez Dyrektora Szkoły wyłoni zwycięzców. 
 

Informacje dodatkowe: 

 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia /zał.1/. 
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę  

na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych /zał.2/. 

 Nadesłanie, złożenie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście  
z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.  

 Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - Administratorem 
danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie. 
 

Informacji na temat konkursu udzielają: 

p. Marta Szumska, e-mail: m.szumska@sp51.lublin.eu 

p. Anna Wiejak, e-mail: a.wiejak@sp51.lublin.eu 

 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sp51.lublin.eu/


Załącznik 1 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
W VII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ  
„Zwierzęta i rośliny chronione w polskich parkach narodowych” 

 
 
 
 
1. Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszamy do udziału w konkursie ucznia (imię, nazwisko, klasa): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………….................................. 

Adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………….................................. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………................................. 

E – mail szkoły: …………………………………………………………………………………………….................................... 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, kontakt: 

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

 

 

 

Podpis  osoby zgłaszającej uczniów                                    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 
 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka)  
na przetwarzanie i publikację danych osobowych  

w ramach VII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ  

„Zwierzęta i rośliny chronione w polskich parkach narodowych” 
 

 
 
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole dotyczące 
upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 
 

 

 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo, mojego dziecka ………………………………………………………..         
(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym  

do jego organizacji oraz przeprowadzenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

 regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki,   

 klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasy, szkoły 

mojego dziecka za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach związanych 

z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

 na stronie internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu; 

 w gazetce szkolnej „Dzwonek”. 

 
……………………………………..      

(miejscowość i data) 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sp51.lublin.eu/


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/ Pana  
o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana dziecka gromadzonych w związku  
z organizacją VII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO  
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „Zwierzęta i rośliny chronione w polskich parkach narodowych”, a także  
o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 
 

Informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu  

jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, dane adresowe:  ul. Bursztynowa 22,  
20-576 Lublin. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: sp51@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa) przekazane  
w karcie zgłoszenia przez nauczyciela/opiekuna/rodzica będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, 
przeprowadzenia oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej 
będą przetwarzane w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach 
oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr 2 
do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadzenia 
normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” w zakresie obowiązku 
archiwizacyjnego. 

5) Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Ich niepodanie 
spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne  
i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć za pomocą pisma do administratora danych osobowych z żądaniem 
wstrzymania przetwarzania danych osobowych. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin.  
7) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie trafią poza EOG. 
8) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie będą podlegać automatycznym sposobom 

przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności  
nie będą podlegać profilowaniu. 

9) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu, a następnie  
w celu archiwalnym przez okres 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, 
Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane 

będą na podstawie zgody; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

 


