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„Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć;  

odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości,  

które nadają kształt waszemu życiu.” 

Jan Paweł II 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  

„Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II  

w różnych zakątkach świata” 

POD HONOROWYM PATRONATEM  

LUBELSKIEGO KUTRATORA OŚWIATY 

 

 
ORGANIZATOR: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE 

 

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH Z CAŁEJ POLSKI 

 

CELE KONKURSU: 

- Inspirowanie uczniów do zgłębiania życiorysu św. Jan Paweł II. 

- Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. 

- Kształcenie wrażliwości estetycznej. 

- Doskonalenie umiejętności wykorzystania grafiki komputerowej. 

- Ukazanie możliwości technik komputerowych w twórczości artystycznej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie 

graficznym, będącej ilustracją hasła „Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II  

w różnych zakątkach świata”. 

 Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach 

graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje 

na oprogramowanie. 

 Dopuszczalne jest sporadyczne użycie fragmentów zdjęć z licencją do ponownego  

wykorzystania w celach niekomercyjnych lub pochodzących z darmowych banków zdjęć,  

ew. zdjęcia własne. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 Obowiązuje format pracy  A5. 

 Pracę należy wydrukować i na odwrocie podpisać według wzoru: 
- IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

- WIEK I KLASA 

- NAZWA PLACÓWKI I MIEJSCOWOŚĆ 

- IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA POD KIERUNKIEM, KTÓREGO PRACA ZOSTAŁA WYKONANA 
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 Wydrukowane  prace, kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgodę przedstawiciela ustawowego 

(opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych osobowych (Załącznik nr 1, 

Załącznik nr 2 – do pobrania ze strony szkoły: www.sp51.lublin.eu) należy przesłać  

do dnia 25 października 2021 r. w dwóch formach:   

na adres 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II 

UL. BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN 

Z DOPISKIEM: „Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II  

w różnych zakątkach świata” 

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  

(decyduje  data wpływu do placówki) 

oraz elektroniczną wersję pracy konkursowej należy  przesłać w formacie JPG na adres: 

sylwira74@edu.lublin.eu opisując ją w następujący sposób: skrócona nazwa placówki  

z miejscowością _imię i nazwisko_klasa np. SP51Lublin_AnnaNowak_kl.6a 

 

 Jury konkursowe powołane w sposób formalny przez Dyrektora Szkoły wyłoni zwycięzców . 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

KLASY I-III 

KLASY IV-VI 

KLASY VII-VIII 

 

KRYTERIA OCENY: 

 Zgodność z tematem. 

 Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej. 

 Estetyka wykonania. 

 Oryginalność spojrzenia autora na tematykę. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Przekazane prace stają się własnością organizatora Konkursu  i mogą być wykorzystywane  

do realizacji zadań statutowych. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac 

w dowolnej formie. 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. 

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe, a nauczyciele 

przygotowujący ucznia – podziękowania. 

 

Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - administratorem  

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.  
 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy: 

Marta Maśkiewicz-Popiołek, e-mail: m.maskiewicz@sp51.lublin.eu  

Patrycja Wysocka, e-mail: p.wysocka@sp51.lublin.eu 

Sylwia Portka, Sylwia Wiracka  

 

Lista laureatów dostępna będzie od dnia 29 października 2021 r. 

 na stronie internetowej szkoły www.sp51.lublin.eu. 
 

Nagrody wręczone zostaną na apelu, którego termin podamy  

wraz z opublikowaniem list laureatów konkursu. 

 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OPIEKUNOM ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ  

W PROPAGOWANIU IDEI KONKURSU, A DZIECIOM ŻYCZYMY SUKCESÓW. 

mailto:sylwira74@edu.lublin.eu
http://www.sp51.lublin.eu/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

„ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II  

W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA” 

 

 
 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszamy do udziału w konkursie ucznia (imię, nazwisko, klasa): 

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

 

2. Tytuł pracy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………........... 

adres szkoły:………………………………………………………………………………………………….......... 

telefon:…………………………………………………………………………………………………………....... 

e – mail szkoły:…………………………………………………………………………………………….............. 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, kontakt: 

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

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej ucznia                                    

 
…………………………………………………….……                           
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 
 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUNA/RODZICA DZIECKA)  

NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH  

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

„ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II  

W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 51  

IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE 

 
 

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych 
osobowych oraz wizerunku są polami nie mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w Konkursie. 

 

 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo, mojego dziecka ……………………………………      
                    (imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jego organizacji  

oraz przeprowadzenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki,   

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasy, szkoły mojego 

dziecka za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach związanych z organizacją 

oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie wizerunku: 

 na stronie internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu; 

 na portalach społecznościowych: https://www.facebook.com/pg/sp51lublin/posts/;  

 w gazetce szkolnej „Dzwonek”. 

 

 

 

…………………………………….. 

                (miejscowość i data) 

…………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp51.lublin.eu/
https://www.facebook.com/pg/sp51lublin/posts/;
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 14 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 (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana  
o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana dziecka gromadzonych w związku  
z organizowanym Ogólnopolskim Konkursem Grafiki Komputerowej „Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem 
Pawłem II w różnych zakątkach świata” a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji  
o ochronie danych osobowych. 
 

Informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Szkoła  

Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, dane adresowe: ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych poprzez e-mail: sp51@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa) przekazane w karcie 

zgłoszenia przez nauczyciela/opiekuna/rodzica będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, przeprowadzenia 

oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane  

w celu rekrutacji uczestników, przeprowadzenia oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane  

w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku 

archiwizacyjnego. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  

pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia w mediach oraz wybranych  

portalach społecznościowych oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiący 

załącznik nr 2 do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadze-

nia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” w zakresie obowiązku  

archiwizacyjnego. 

5) Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Ich niepodanie spowoduje  

niemożność realizacji celu opartego na zgodzie. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne i ich niepodanie  

nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć  

za pomocą pisma do administratora danych osobowych z żądaniem wstrzymania przetwarzania danych osobowych. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Filia nr 35 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Dane uczestników 

Konkursu mogą być również przekazywane innym odbiorcom, w szczególności w związku z tym, że dane będą  

publikowane na serwisach społecznościowych Facebook, Pani/Pana dane zostaną udostępnione Facebook Ireland 

Ltd. (z siedzibą w USA). Tym samym, dane te mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki,  

gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego  

poziomu ochrony. W związku z publikacją na portalach społecznościowych Facebook, dane uczestników Konkursu 

zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na swoje serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz  

w celach związanych z działalnością serwisów. Ponadto zgodnie z funkcjonalnościami portalu Facebook oraz  

oficjalnymi oświadczeniami przedstawicieli w/w portalu, Facebook korzysta z technologii rozpoznawania twarzy.  

Powyższy sposób przetwarzania danych stanowi przetwarzanie biometryczne. 

7) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie trafią poza EOG. 

8) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania 

danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać 

profilowaniu. 

9) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu, a następnie w celu 

archiwalnym przez okres 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator 

przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane  

będą na podstawie zgody; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 


