
                                        
 

 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr CXXIII/798/2021 

Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
z dnia 16 marca 2021 r. 

 

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„Po Bogu najbardziej kocham Polskę” 

Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży 

 

 

 Prymas Stefan Wyszyński uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

został ustanowiony Patronem 2021 roku.  

 Kardynał Stefan Wyszyński to niekwestionowany autorytet moralny, obrońca 

wolności i narodu polskiego, głosiciel uniwersalnych wartości chrześcijańskich, wielki 

mąż stanu, który jak sam mawiał „Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce”.  Postać 

Prymasa, jego działalność, wyznawane przez niego wartości, powinny być wzorem do 

naśladowania dla wszystkich Polaków, a przede wszystkim dla współczesnej młodzieży. 

Organizowany konkurs jest przedsięwzięciem, które w szczególny sposób ma wyrazić 

pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego życia i dokonań Prymasa Tysiąclecia 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Regulamin Konkursu: 

§ 1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Ropczycach - Wydział Edukacji, Kultury 

i Sportu. 

§ 2. Cele konkursu: 

1. Upamiętnienie 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

2. Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie 

wartości, którym był wierny Prymas Wyszyński 

4. Ukazanie postaci Prymasa Tysiąclecia jako wzoru do naśladowania we 

współczesnym świecie 

5. Poznawanie wartości i ideałów, którym służył Kardynał Stefan Wyszyński 

6. Odkrywanie współczesności przesłania Kardynała Stefana Wyszyńskiego 



                                        
 

7. Promowanie zainteresowań historią Polski wśród uczniów z terenu powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego. 

8. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych 

powiatu ropczycko-sędziszowskiego.  

9. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.  

10. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży 

§ 3. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-

sędziszowskiego. 

2. Kategorie wiekowe: 

a) kategoria I: klasy I – III szkoły podstawowej 

b) kategoria II: klasy IV – VI szkoły podstawowej 

c) kategoria III: klasy VII – VIII szkoły podstawowej 

3. Zakres tematyczny konkursu:  

Kardynał Stefan Wyszyński – jego postać, życie, dokonania, dziedzictwo.  

4. Konkurs składa się tylko z jednego etapu – na szczeblu powiatowym. 

5. Organizator konkursu powoła Komisję konkursową, do której kompetencji należeć 

będzie ocena prac konkursowych oraz ustalenie laureatów konkursu w każdej kategorii 

wiekowej. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące ustalenia laureatów konkursu są ostateczne. 

§ 4.  Konkursowa praca plastyczna: 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów 

z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu; 

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 

mm); 

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki itp.; 

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora; 

e. każdy autor może złożyć tylko jedną pracę; 

f. w Konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

2. Każdą zgłaszaną pracę plastyczną należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko 

ucznia oraz nazwa szkoły, klasa. Ponadto do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia 

pracy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz 

oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich – załącznik nr 2. Prosimy nie przyklejać 

karty zgłoszenia  klejem do pracy. Karty zgłoszenia pracy z jednej szkoły mogą być 

zebrane w jednej zbiorczej kopercie. Szkoła składa także zbiorczą listę uczniów 

biorących udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 3. Tak opisane prace 

plastyczne i ich zgłoszenia można składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Ropczycach (p. 318 lub 319) w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 15:00.  

3. Brak uzupełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenia o przeniesieniu 

praw autorskich (załącznik nr 2) oznacza rezygnację ucznia z udziału w Konkursie.   

4. Komisja konkursowa, po ocenie prac ze wszystkich szkół, do dnia 21 maja 2021 r. 

zawiadomi dyrekcje poszczególnych szkół o wyłonionych laureatach konkursu.  



                                        
 

§ 5. Uwagi organizatora: 

1. Kryteria oceny prac plastycznych: zgodność pracy z tematem konkursu, ciekawe ujęcie 

tematu, estetyka i ogólne wrażenie, samodzielność wykonania pracy. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac, 

prezentowanie ich na wystawie, oraz wykorzystanie w działaniach promocyjnych 

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.  

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone 

uszkodzenie lub zniszczenie prac. 

4. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi ich autorom. 

§ 6. Nagrody 

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej 

kategorii. 

2. Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie prezentowanej podczas finału 

Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas finału 

Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w dniu 2 czerwca 

2021 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach przy  

ul. Mickiewicza 10. 

 

§. 7. Klauzula informacyjna RODO: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Starostwo 

Powiatowe z siedzibą w Ropczycach zwane dalej Organizatorem. 

2. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek 

wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego 

do konkursu. 

3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię, nazwisko, 

nazwę szkoły i klasy.  

4. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane: 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

b) w celach promocyjno-marketingowych – uczestnik konkursu zezwala 

na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania 

(w Internecie i w mediach) w wynikach konkursu i otrzymania nagrody;  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu będzie art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu 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 – RODO). 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, 

gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres 2 lat 

od dnia zakończenia konkursu lub dłuższy okres wynikający z obowiązków 

archiwizacyjnych.  

8. Jeżeli w związku z udziałem w konkursie Uczestnik wyraził dodatkową zgodę 

na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę 



                                        
 

na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w celu promocji konkursu 

oraz w celach informacyjno-marketingowych wówczas zastosowanie znajdują 

następujące postanowienia:  

a) udzielanie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody 

nie uniemożliwia udziału w Konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika 

konkursu,   

b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą 

przetwarzane w celach informacyjno-promocyjnych konkursu w tym obejmujących 

promocję poprzez wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (w tym na stronach Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz 

portalach społecznościowych itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych i w mediach; 

c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika 

zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe 

będą przetwarzane przez czas nieokreślony chyba, że Uczestnik wyrazi sprzeciw 

wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych 

lub wycofa udzieloną zgodę;  

9. W celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych 

Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji 

marketingowych i promocyjnym lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa 

do nagrody.  

10. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania danych tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania 

danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych;  

c) usunięcia danych tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych 

osobowych (zwane również ,,prawem do bycia zapomnianym’’).  

d) ograniczenia przetwarzania danych, tj. do żądania od Organizatora, przetwarzanie 

danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, 

Organizator  nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne 

uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

e) przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe. 

11. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również do cofnięcia 

udzielonej zgody.        

 

 

 

 

 

 

 
 



                                        
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego   

 
Karta zgłoszenia pracy 

do Powiatowego Konkursu Plastycznego  
 

1. Imię i nazwisko uczestnika*……………………………………………….. 

2.  Klasa*…………………………………………………………………. 

3. Szkoła*………………………………………………………………………. 

4. KLAUZULA ZGODY : 

1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych 

osobowych/danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły przez 

Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą: ul. Konopnickiej 5,  39 –100 Ropczyce w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych. Oświadczam, że podanie tych 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne 

z prawdą.  

……………………………………….   
podpis ucznia  

 
………………………………………. 

Podpisy opiekunów prawnych***  

 
2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie, 
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …..………………………………………………………... 
             (imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego podczas finału Powiatowego Konkursu Plastycznego w dniu 3 czerwca 2021 r., którego 

moje dziecko było uczestnikiem, przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą  w 

Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 –100 Ropczyce do promowania, archiwizowania działań związanych 

z realizacją Powiatowego Konkursu Plastycznego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji  

poprzez upowszechnianie fotografii oraz materiałów filmowych, w tym na publikację mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka  na antenie tv, stronie internetowej, w czasopiśmie przez patronów 

medialnych: TV Sędziszów Młp., Telewizja Miejska Ropczyce, Stowarzyszenie Regionalne Ziemi 

Ropczycko-Sędziszowskiej w Ropczycach, Portal „Twój Powiat”, Tygodnik Reporter, Portal 

RRS24.NET. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 
……………………………………….   

podpis ucznia  
 

………………………………………. 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych*** 

 
3) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w pkt. 6 niniejszego 

oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania. 
 

……………………………………….   

podpis ucznia  

 

………………………………………. 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych** 

4) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego  i akceptuję 
jego zasady.  

 
……………………………………….   

podpis ucznia 
 

………………………………………. 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych** 



                                        
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Starosta 

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 

Ropczyce. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych                                   

w Rozporządzeniu 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). 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Siorek, kontakt: e-mail  rodo@spropczyce.pl,                             

w siedzibie, pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce. 

3)  Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a także w celach promocji Powiatowego Konkursu Plastycznego. 

4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

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

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Powiatu 

Ropczycko – Sędziszowskiego. 

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8) Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a  RODO mają  Państwo  prawo  do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

 

 
……………………………………….   

podpis ucznia  
 

………………………………………. 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych** 

 

 

 

 

 

 

 

* wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI  
**jeśli uczestnik jest niepełnoletni podpis składa uczestnik i rodzic lub opiekun prawny 

 

mailto:rodo@spropczyce.pl


                                        
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 

 

………………………………………..…………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia  

……………………………………….……………..……………………. 

……………………………………………………………………………. 

nazwa i adres szkoły 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem autorem(ką) pracy plastycznej 

nadesłanej na  Powiatowy Konkurs Plastyczny i dysponuję prawami autorskimi, 

zgodnie   z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), do materiału ilustracyjnego zamieszczonego w 

niniejszej pracy plastycznej oraz przenoszę  nieodpłatnie na  Powiat Ropczycko- 

Sędziszowski  prawa autorskie w zakresie publikowania tej pracy plastycznej w formie 

drukowanej i elektronicznej do celów promocji Powiatowego Konkursu Plastycznego 

oraz promocji Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.  

Oświadczam, że:  

– praca plastyczna jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń                         

z innego dzieła; 

- praca plastyczna nigdy wcześniej nie była publikowana; 

– nadesłana praca plastyczna nie była dotąd zgłoszona w innym konkursie                             

ani ogłoszona drukiem; 

– prawa autorskie do tej pracy plastycznej nie są ograniczone w zakresie objętym 

niniejszym oświadczeniem. 

 

 

 

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

 (miejsce i data)        (podpis autora pracy) 

            

  ……………………………………………………………… 

                                                                                                   (Podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
 



                                        
 

    Załącznik nr 3 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
Nazwa szkoły/pieczątka szkoły 
 
 
 
 

Zbiorcze zgłoszenie uczniów biorących udział 
w Powiatowym Konkursie Plastycznym 

 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia  Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
Podpis dyrektora lub nauczyciela opiekuna  

 
 
 


