
III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

 

„ZAPROJEKTUJ ZNACZEK POCZTOWY NA ŚWIATOWY 

DZIEŃ ZIEMI” 

 

Organizator:  

Zespół Szkół nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie  

Cele:  

 rozwijanie wyobraźni dzieci, 

 uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, 

 kształtowanie postaw proekologicznych, 

 współpraca między szkołami podstawowymi. 

Regulamin:  

 Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych klas 1-3 i świetlic miasta   

Lublina. 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat   „Znaczek  

pocztowy na Światowy Dzień Ziemi”. 

 Forma pracy i technika – dowolna.  

 Jeden autor, może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek).  

 Jury będzie oceniać pracę w trzech kategoriach wiekowych (klasy I, II i III). 

 Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12 kwietnia 2019 r. 

z dopiskiem „Konkurs – Zaprojektuj znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, pod adres 



Zespół Szkół nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki 20-810 Lublin 

ul. Sławinkowska 50,  tel. 81 466 46 10. 

 O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani dnia 17 kwietnia 2019 r. na 

stronie internetowej szkoły www.zs12lublin.eu. 

 Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest    

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac    

konkursowych   w ramach działalności Organizatora. 

 

Uwagi: 

 W związku z obowiązującym RODO z dn. 27.04.2016 r. uczestników konkursu  

obowiązuję karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami, dokumenty dostępne na stronie 

internetowej szkoły www.zs12lublin.eu. 

 Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie 

plastycznym „Zaprojektuj znaczek na Światowy Dzień Ziemi” organizowanym przez 

Zespół Szkół nr 12, Szkołę Podstawową nr 14 w Lublinie. 

 Praca powinna być opatrzona metryczką – imię i nazwisko autora pracy, klasa, imię 

i nazwisko nauczyciela, nazwa placówki, dane kontaktowe. 

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, natomiast  

opiekunowie - podziękowania. Nagrody i podziękowania zostaną wręczone  

29 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.50 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. Wręczenie 

nagród zostanie poprzedzone przedstawianiem z okazji Światowego Dnia Ziemi.    

    

         Serdecznie zapraszamy! 

         Majka Donica   

         Monika Niściór  

         Kinga Baran 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I-III 

i świetlic miasta Lublina , pod hasłem : „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”.   

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 

1. Nazwa szkoły:………………………………………………………………………….....................................,              

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

Telefon kontaktowy:…………………………, e-mail szkoły:………………..……………………………...., 

2. Imię i nazwisko nauczyciela:……………….……………………….……………………………………..……..,  

3. Imię i nazwisko ucznia: ………………………..……………………………..…………………………………….., 

4. Klasa: …………  

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem               

III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas Szkół Podstawowych         

I – III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem : „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień 

Ziemi organizowanym przez Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50,        

20-810 Lublin. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie     

z art. 4 pkt 11 RODO. 6. W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub 

opiekunów dzieci biorących udział w III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla 

uczniów Szkół Podstawowych klas I - III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: 

„Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

 

 

 



Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu  

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50,       

20-810 Lublin.  

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: zs12@iod.lublin.eu ; dane będą 

przetwarzane wyłącznie na cele związane z przeprowadzeniem III Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: 

„Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” podstawie świadomej zgody osób, których dane 

dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,  

3) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: 

„Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” oraz przez okres archiwalny zgodnie                        

z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji             

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

 4) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

przed jej cofnięciem.  

 6) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”. 

 8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

 



OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

dziecka biorącego udział 

 

w III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, 

pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” 

 

Ja niżej podpisany/na …………………………….... będący rodzicem/opiekunem ………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) biorącego udział w III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla 

uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj 

Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych i danych osobowych ……………………………….. (imię i nazwisko dziecka) do celów 

związanych z przeprowadzeniem III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów 

Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na 

Światowy Dzień Ziemi”,  zgodnie z art. 7 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -

zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, w szczególności 

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, na stronie 

internetowej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą 

informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszego 

oświadczenia. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem 

danych osobowych w ramach III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół 

Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na 

Światowy Dzień Ziemi”, organizowanym w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 

50, 20-810 Lublin. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 

4 pkt 11 RODO. Nadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu      

III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I-III              

i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” i 

wyrażam zgodę na jego stosowanie w ramach stosunku prawnego łączącego moje/mojego 

dziecko/podopiecznego z Organizatorem.  

 

           

 

          ……………………………… 
                        Podpis rodzica/opiekuna 

 

 



Załącznik do oświadczenia rodzica/opiekuna 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:  

 

1) administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 

50, 20-810 Lublin.  

 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: dane kontaktowe do 

inspektora ochrony danych osobowych: zs12@iod.lublin.eu ; dane będą przetwarzane 

wyłączenie na z cele związane z przeprowadzeniem III Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I - III i świetlic miasta Lublina, pod 

hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, na podstawie świadomej zgody 

osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,  

 

3) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia III Międzyszkolnego 

Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I-III i świetlic miasta Lublina, 

pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” oraz przez okres archiwalny 

zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  

 

4) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

przed jej cofnięciem,  

 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

 

 7) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, 

 

 8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

 



OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 
 

dziecka biorącego udział III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, 

pod hasłem: „Zaprojektuj znaczek na Światowy Dzień Ziemi” 

 

Ja niżej podpisany/na ……………………………………… będący nauczycielem ucznia biorącego udział                      

w III Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, zgodnie z art. 7 

ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, w szczególności 

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, na stronie internetowej 

Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną 

Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie 

zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych osobowych w ramach III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”, organizowanym 

w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie Lubelskiego w Lublinie jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. 

Sławinkowska 50, 20-810 Lublin. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie 

z art. 4 pkt 11 RODO. Nadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu III 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I- III i świetlic 

miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”.   

 

 

 

         …………………………………………. 

                  Podpis nauczyciela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do oświadczenia nauczyciela 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

  

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:  

 

1)  Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-

810 Lublin. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: dane kontaktowe do 

inspektora ochrony danych osobowych: zs12@iod.lublin.eu ; dane będą przetwarzane wyłączenie na 

z cele związane z przeprowadzeniem III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów Szkół 

Podstawowych klas I- III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na 

Światowy Dzień Ziemi”. 

 

2)  Na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO, 11) dane 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I - III i świetlic miasta Lublina, pod hasłem: 

„Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi” oraz przez okres archiwalny zgodnie                        

z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji             

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 

3) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

4) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

przed jej cofnięciem. 

 

5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

6) Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia III 

Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych klas I - III i świetlic miasta Lublina, 

pod hasłem: „Zaprojektuj Znaczek na Światowy Dzień Ziemi”. 

 

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 


