
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„AUTYZM – wiem i rozumiem” 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm –  

wiem i rozumiem”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Otoczenia „Spektrum” w Raciborzu, ul. Piastowska 29, 47-400 Racibórz. 

3. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i jest 

kierowany do uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie miasta Racibórz. 

§2 

CELE KONKURSU 

1. Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu. 

2. Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób ze spektrum autyzmu i ich 

rodzin. 

3. Nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych. 

4. Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

5. Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji. 

6. Poszukiwanie ukrytych talentów oraz możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej 

twórczości. 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież z klas I - VIII szkół podstawowych oraz III klas 

gimnazjalnych. 

2. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika 

Konkursu. Te instytucje przekazują Organizatorowi prace konkursowe.  

3. Każda szkoła może zgłosić 5 prac plastycznych dla danej kategorii wiekowej (w sumie max. 15 

prac). 

4. 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 max. w formacie A3; 

c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, tusz, węgiel, collage, 

wydzieranka itp. - do wyboru przez uczestnika konkursu; 

d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora; 

e. praca winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

 



§4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ NAGRODY 

1. Organizator powołuje komisję konkursową zwaną dalej „Komisją”, składającą się z pięciu 

członków. 

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza, który sporządza 

protokół z obrad Komisji. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, 

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody. 

4. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym. Decyzje podejmowane są zwykłą większością 
głosów. 

5.  Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę : 

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, 

d. ogólny wyraz artystyczny i estetyka wykonanej pracy, 

e. wkład pracy własnej. 

5. Komisja dokona wyboru dziewięciu najlepszych prac, po trzy w trzech kategoriach wiekowych:  

a) za zajęcie I - III miejsca w kategorii klasy I-III 

b) za zajęcie I - III miejsca w kategorii klasy IV-VI  

c) za zajęcie I - III miejsca w kategorii klasy VII-VIII oraz III klasa gimnazjalna 

6. Autorzy wszystkich wyłonionych prac zostaną nagrodzeni dyplomem oraz nagrodami 

rzeczowymi.  

7. Nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników, otrzymają dyplomy za przygotowanie 

laureatów, a placówki – podziękowanie za udział w Konkursie. 

8. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

 

§5 

CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora – ul. Piastowska 29 w Raciborzu  

(UWAGA – wejście od ul. Szkolnej 21), w dniach od 25 do 27 marca 2019 r. po uprzednim 

telefonicznym umówieniu się z Koordynatorem Konkursu. 

2. Komisja w dniu 29 marca 2019 r. dokona wyboru najlepszych prac zgodnie z określonymi 

kryteriami i sporządzi protokół z listą laureatów według kategorii wiekowych. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w 

siedzibie Organizatora. 

4. W terminie 8 – 30 kwietnia 2019 r. prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane w 

instytucjach kulturalnych na terenie miasta Racibórz. 

 
 
 
 
 



 
 

§6 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na : 

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

o ochronie danych osobowych, 

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w 

Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o 

szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie, skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem 

Organizatorowi praw autorskich oraz możliwości publikacji prac na stronach internetowych i 

portalach społecznościowych, a także w innych celach, promujących wiedzę na temat autyzmu. 

2. Przekazane prace stają się własnością Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do :  

a) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;  

b) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

4. Szczegółowe informacje nt. Konkursu można uzyskać u Koordynatora konkursu pod numerem 

telefonu 609 766 084 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : spektrumraciborz@wp.pl  

5. Załączniki do regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

6.  Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 2 

do regulaminu. 

 

 

Załączniki do Regulaminu : 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

METRYCZKA 
„Autyzm – wiem i rozumiem” 

Proszę o przyklejenie na odwrocie pracy konkursowej 

Imię i nazwisko uczestnika    
 

Klasa  
 

Nazwa Szkoły  
 

Adres szkoły  
 

Telefon kontaktowy  
 

Imię i nazwisko nauczyciela 

telefon, adres mailowy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 
KARTA ZGŁOSZENIA konkursu plastycznego 

„AUTYZM – wiem i rozumiem” 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika    

 

Klasa  
 

Nazwa szkoły  
 

Adres szkoły  
 

 
 
 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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 RODO), obowiązującego od 

25 maja 2018 r., informuję, iż :  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Otoczenia „Spektrum” w Raciborzu, ul. Piastowska 29, 47-400 Racibórz 

2)  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: spektrumraciborz@wp.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., w celu realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych konkursu plastycznego „AUTYZM – wiem i 

rozumiem” 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, 

b) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale 

społecznościowe 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w 

pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora : 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  



c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy : 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie 

wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące 

prawo, 

e) do przenoszenia danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że 

 

 • zapoznałem/am się z informacjami przekazanymi mi w tym dokumencie i są one dla mnie w 

pełni zrozumiałe 

 

 • zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „AUTYZM – wiem i rozumiem”  

 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, klasy i 

nazwy szkoły )  mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych bezpośrednio z konkursem 

i jego promocją  
 

• wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojego 

dziecka/podopiecznego  

 

• wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego 

dziecka/podopiecznego w związku z podaniem wyników konkursu  

 

• wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, w szczególności 

utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocyjnych 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                              Czytelny podpis rodzica lub opiekuna uczestnika 


