
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego 

„My story book”. 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu „My story book”. 

2. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.  

3. Koordynatorem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego p. Justyna Rezler. 

4. Uczestnikami w konkursie mogą być uczniowie klas II-V, którzy oceniani będą w 3 kategoriach 

wiekowych:  

• Kategoria I- klasy 2 

• Kategoria II- klasy 3  

• Kategoria III- klasy 4-5. 

5. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie prac na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

 
II. Cele konkursu 

1. Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych. 

2. Zachęcanie uczniów do ciekawego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

3. Pobudzenie twórczej aktywności uczniów. 

4. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i językowych. 

5. Kształtowanie tolerancji wobec innych krajów ich kultury i języka. 

 
 

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs polega na przygotowaniu: 

• Książeczki z historyjkami/ bajeczkami z poznanymi podczas nauki języka angielskiego 

słowami, zwrotami i wyrażeniami (dlatego też treści powinny być napisane łatwym językiem).  

• Nie dopuszcza się prac grupowych, książeczka powinna być w pełni samodzielna, wykonana 

przez ucznia. 

• Ilość stron od 5 do 10 (bez okładki). Można stosować elementy drukowane. 

2. Książeczki wraz z podpisanymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

ul. Górnicza, 21 23-460 Józefów z dopiskiem Konkurs „My story book” 

 lub osobiście dostarczyć do szkoły. Książeczki nie podpisujemy imieniem i nazwiskiem ucznia. Należy 

dokumenty i pracę zgłaszaną na konkurs opatrzeć symbolem/kodem.  

3. Ocenie podlega pomysłowość, samodzielność, estetyka oraz poprawność językowa wykonanej 



bajeczki. 

4. Na zgłoszenia prac czekamy do 25 marca 2022 roku. 

5. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy uczestnika z oświadczeniem oraz klauzula, są do 

pobrania na stronie szkoły www.spjozefow.pl w zakładce Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki 

„My story book”. 

6. Prace wysłane na konkurs, przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 
 

 IV. Kontakt 

1. W przypadku pytań należy kontaktować się z koordynatorem p. Justyną Rezler tel. 508840670. 

 
 

 V. Postanowienia końcowe 

1. Zwycięzców wyłoni powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefowie komisja 

konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele języków obcych, plastyki i techniki. 

2. Wyniki   ogłoszone zostaną   11 kwietnia 2022   roku   na   stronie   internetowej szkoły 

www.spjozefow.pl 

3. Na zwycięzców w każdej kategorii wiekowej czekają nagrody i dyplomy.  O sposobie ich 

doręczenia zwycięzcom, organizator poinformuje w wiadomości email. 

 

http://www.spjozefow.hekko.pl/
http://www.spjozefow.pl/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 „My story book”. 

 

 

Imię i nazwisko 

ucznia 

  

Imię i nazwisko 

opiekuna/nauczyciela 

 

 

Klasa 

 Telefon kontaktowy 

opiekuna/nauczyciela 

adres email 

 

 

Reprezentowana 

szkoła 

(pełna nazwa, adres, 

numer kontaktowy, 

adres email) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „My 

story book”.  (dostępnym na stronie organizatora www.spjozefow.pl) i w całości akceptuję 

wszystkie jego warunki i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursu. 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku do celów konkursu. 

3. Zezwalam/ nie zezwalam* na publikację wizerunku mojego dziecka oraz wykonanego 

klockowego dzieła na stronie internetowej Organizatora konkursu i stronie Internetowej 

miasta Gminy Józefów, Informacyjnej Agencji Samorządowej oraz w mediach lokalnych w 

celu promocji konkursu. 

 

 

 

 

 

 

Podpis uczestnika 

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

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

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

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna   ……………………………………….. 

        (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

ucznia/uczennicy klasy……… Szkoły………………………………………………………… 

     (nazwa szkoły) 

 

w   Powiatowym Konkursie Plastyczno-Literackiego „My story book”, zorganizowanym przez 

Szkołę Podstawową im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. 

 

 

 

 

………………………     …………………..…………… 

miejscowość, data   czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuję, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mieczysława 

Romanowskiego w Józefowie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły z siedzibą w 

Józefowie przy ul. Górniczej 21, 23-460 Józefów. Można z nim kontaktować drogą elektroniczną 

na adres e-mail: spjozefow@interia.pl,  telefonicznie pod numerem 84 68 78 079 lub tradycyjną 

pocztą na adres wskazany powyżej. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail iod@ejozefow.pl. 

3. Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań związanych  

z organizacją konkursu. 

4. Twoje imię, nazwisko, nazwa szkoły może być umieszczone na stronach internetowych szkoły i 

gminy, współorganizatorów, partnerów patronów medialnych, fundatorów nagród, w mediach, 

gablotach i tablicach ściennych innych drukowanych materiałach promocyjnych, materiałach 

prasowych. 

5. Twój wizerunek może pojawić się na zdjęciach lub w filmach w fotorelacji z uroczystości 

wręczenia nagród. 

6. Okres przez jaki będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe wynika bezpośrednio  

z przepisów prawa (okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej). 

7. Przysługuje prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym 

z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. 

8. Dane, które od Ciebie zbieramy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem udostępnienia 

wynikającego z przepisów prawa. 

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

mailto:spjozefow@interia.pl
mailto:iod@ejozefow.pl


11. Przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

12. Zakres danych jakich od Ciebie żądamy wynika z regulaminu konkursu. 

13. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika oraz rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 


