
 
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

Śląscy górale - najciekawszy lapbook  
 

I. Organizator: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Częstochowie.  

 

II. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatów: 

częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. 
 

III. Cele konkursu: 

1. Zachęcanie uczniów do pracy twórczej. 

2. Zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem lapbooka. 

3. Rozbudzanie zainteresowania śląską góralszczyzną, tradycją, wartościami i kulturą. 

4. Rozwijanie umiejętności plastycznych, indywidualnych zdolności i zainteresowań. 

5. Kształtowanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy.  
 

IV. Warunki regulaminowe: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie lapbooka zgodnie z tematyką 

konkursu.  

2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej. 

4. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach 

konkursu przedstawione są w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu.  

5. Dane ucznia przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

biorącego udział w konkursie, pozyskanej przez szkołę/placówkę – wzór załączony jest do 

karty zgłoszenia.   

6. Zgłoszenia udziału ucznia należy dokonać na czytelnie wypełnionej karcie zgłoszenia 

i dostarczyć osobiście wraz z pracą konkursową do organizatora konkursu. 

 

V. Termin składania prac: 

Pracę konkursową należy dostarczyć do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 31.01.2022 r. wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia.  

VI. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się 

10.02.2022 r. o godz. 12.00 w RODN „WOM” w Częstochowie. 

 

VII. Jury: 

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. W skład komisji wchodzą 4 osoby. 

3. Decyzja komisji jest niepodważalna. 
 

VIII. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.  
Od 20.01.2022 r. prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej 

w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.  

IX. Kontakt: 

Anna Dąbrowska  dabrowska@womczest.edu.pl;    tel. 34 3606004 wew. 250 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY 

Śląscy górale - najciekawszy lapbook  
 

 

Zgodnie 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO 

 

1. Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa; 

2. W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl. 

3. Administrator przetwarza dane:  

imię i nazwisko ucznia, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/prawnego 

opiekuna ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO) w celu udziału w konkursie i publikowania informacji w serwisach internetowych 

prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie 

Oświatowym”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej 

lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:  

- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;  

- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach;  

- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

które zobowiązują nas do udostępnienia danych.  

6. W przypadku danych ucznia, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w konkursie. 

7. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo dostępu do treści danych 

osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. W każdym przypadku przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.  

10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod 

adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/    

 

 


