
Regulamin konkursu 

 TORUŃ MIASTO PRZYSZŁOŚCI 

 

Organizator 

Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu organizuje konkurs plastyczny z 

okazji 100. rocznicy włączenia Torunia do wolnej Polski. 

 

Temat pracy 

TORUŃ MIASTO PRZYSZŁOŚCI 

 

Opis 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej Toruń przyszłości – 

za 100 lat. Uczniowie mogą zainspirować się charakterystyczną zabudową miasta Torunia (gotyk) 

oraz współczesną architekturą np.: Franka Gheryego. Przede wszystkim liczy się pomysł i niczym 

nieograniczona wyobraźnia twórcza autorów prac. 

 

Technika 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice: malarskiej, rysunkowej, graficznej czy 

komputerowej. 

W konkursie nie wezmą udziału prace przestrzenne. 

 

Format: minimum  A3, maksymalnie 100x70cm. 

 

Kategoria 

Dzieci i młodzież szkół podstawowych oceniani będą w następujących kategoriach: 

klasy I-III 

klasy IV-VI 

klasy VII-VIII 

 

Terminy 

Terminy nadsyłania prac: 13 grudnia 2019 roku (decyduje data dotarcia pracy do organizatora). 

 

Nagrody 

Dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziane zostały nagrody rzeczowe i dyplomy. 



Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w styczniu, o której nagrodzonych poinformuje 

organizator. W przypadku nieobecności, nagrody nie będą wysyłane. 

 

Adres 

Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków 

ul. Krynicka 8 

87-100 Toruń 

Z dopiskiem TORUŃ MIASTO PRZYSZŁOŚCI 

 

- Każda praca powinna być opisana czytelnie z tyłu, pismem drukowanym, według wzoru: 

 

Nazwisko.................................................................................................................................... 

Imię................................................................................................Wiek.................................... 

Nazwa szkoły/instytucji.............................................................................................................. 

Ulica............................................................................................................................................ 

Miasto (kod)................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko nauczyciela....................................................................................................... 

 

- Każda praca może mieć tylko jednego autora - w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

- W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną. 

- Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu. 

- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, 

którzy zastrzegają sobie możliwości ich publikowania w materiałach drukowanych i w Internecie. 

 

PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC: 

1. Organizator jest właścicielem nadesłanej pracy. 

2. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie                   

i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach 

masowego przekazu przez organizatora. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na to, że we wskazanym wyżej zakresie organizator może upoważnić 

podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy. 

5. Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika. 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 

organizatora. 

3. Nauczyciele przygotowujący dzieci w szkołach/placówkach do konkursu są zobowiązani do 

zapoznania uczestników oraz ich opiekunów prawnych z regulaminem konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii 

wynikających z niniejszego regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik1: 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy. 

 

Wyrażam zgodę na udział…………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko autora pacy) 

w konkursie plastycznym „TORUŃ MIASTO PRZYSZŁOŚCI” i akceptuję regulamin Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w 

dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(RODO) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Szkoła 

Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu z siedzibą przy ul. Krynickiej 8, 

1.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która weźmie udział 

w konkursie plastycznym „TORUŃ MIASTO PRZYSZŁOŚCI” prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2.      Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

3.      Dane osobowe ucznia przetwarzane będą przez czas trwania konkursu plastycznego „TORUŃ 

MIASTO PRZYSZŁOŚCI” oraz podczas pokonkursowej wystawy prac i gali finałowej. 

4.      Uczeń posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5.      Uczniowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez 

ucznia zgody przed jej cofnięciem. 

6.      Dane osobowe uczniów nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7.   Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8.      Uczeń ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

9.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości udziału w konkursie plastycznym. 

10.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem 

email:rodo1@tcuw.torun.pl; 56 611 89 92. 


