
                                                                                           
 

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego www.wcrs.wroclaw.pl 
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Regulamin Konkursów  
na 100 - lecie Niepodległości we Wrocławiu 2018 r. 

 
I. Postanowienia ogólne: 

    
1. Organizatorem Konkursów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), 

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 
2. Uczestnicy: uczestnikami konkursów są uczniowie i nauczyciele wrocławskich placówek 

oświatowych i Młodzieżowych Domów Kultury wszystkich poziomów edukacyjnych. 
 

3. Komisja konkursowa: oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana 
przez Dyrektora Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. W skład Komisji Konkursowej 
wchodzi co najmniej 5 osób. Komisja Konkursowa podejmie uchwałę większością głosów. 
Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna. 
 

4. Archiwizacja prac: nagrodzone prace mogą być odbierane przez twórców w dniach 
od 22 listopada do 3 grudnia 2018 r. Odbiór pozostałych prac w dniach od 21 maja do 1 czerwca 
2018 r. Wszystkie prace można odbierać w siedzibie WCRS (wyłącznie w pokoju 216) 
w godzinach 07:00-14:00. 
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II. Zasady i przebieg konkursów: 

 

„BUKIET NA URODZINY POLSKI” 
 

1. Adresat: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy 1-3 i 4-7) oraz Młodzieżowe Domy Kultury 
(MDK) 
 

2. Warunki uczestnictwa: przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych wykonują "Bukiet 
na urodziny Polski". 
Zadaniem dzieci jest stworzenie ciekawej, kreatywnej wiązanki/bukietu specjalnie adresowanej 
dla Polski z wykorzystaniem np. symboli, znaków narodowych,  kwiatów polskich, odniesień do 
tradycji i kultury.  
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, w dowolnej formie (prace 
przestrzenne i płaskie).  
Przy ocenie brane będzie pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka wykonania 
pracy. 
 
Każda placówka przesyła jedną pracę zbiorową lub 1-3 prac indywidualnych.  
Prace powinny być opatrzone metryczką naklejoną na odwrocie pracy (załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu): imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres przedszkola, szkoły, 

MDK; klasa lub wiek ucznia. 

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 
do niniejszego Regulaminu). Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie. 
 
Termin dostarczania prac od 7 do 11 maja 2018 r. na adres:  
WCRS plac Dominikański 6 (wyłącznie w pokoju 216), 50-159 Wrocław w godzinach 7:00-14:00 
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„ŻYCZENIA DLA POLSKI” 

 
1. Adresat: szkoły podstawowe (klasy 4-7), klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych, 

gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.      
  

2. Warunki uczestnictwa: uczniowie w dowolnej technice: malarskiej, rysunkowej lub graficznej, 
na płaszczyźnie, projektują życzenia dla Polski. Na pracy zamieszczają tekst życzeń 
zredagowany w dowolnej formie wypowiedzi np.: rymowanka, fraszka, limeryk itd.  
 
Prace indywidualne, format: A4.  
Przy ocenie brane będą pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka. 

 
Każda placówka przesyła 1-3 prac indywidualnych. 
Prace powinny być opatrzone metryczką naklejoną na odwrocie pracy (załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu): imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres szkoły; klasa lub wiek 

ucznia.  

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 
do niniejszego Regulaminu). Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.  
 
Termin dostarczania prac od 7 do 11 maja 2018 r. na adres:  
WCRS plac Dominikański 6 (wyłącznie w pokoju 216), 50-159 Wrocław w godzinach 7:00-14:00 

  
„WSPÓŁCZESNY PATRIOTYZM TO …. dokończ zdanie” 

 
Mówimy o różnych formach Patriotyzmu: codzienny, obywatelski, nowoczesny, lokalny. 
Czym dla uczniów wrocławskich szkół jest patriotyzm? Jak go rozumieją? W jakich działaniach, 
formach może się przejawiać? 
 

1. Adresat: uczniowie szkół podstawowych (klasy 6 -7), klasy gimnazjalne w SP, gimnazja oraz 
szkoły ponadgimnazjalne. 
 

2. Warunki uczestnictwa: uczniowie mają za zadanie napisanie od jednego do kilku zdań 
własnych refleksji, przemyśleń nt. patriotyzmu. Tekst na kartce formatu A4.  

     Przy ocenie brane będą pod uwagę: poprawność i zgodność z tematem. 
 

Każda szkoła przesyła 1-3 prac indywidualnych. Prace podpisane. 
Prace powinny być opatrzone metryczką naklejoną na odwrocie pracy (załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu): imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres szkoły; klasa lub wiek 

ucznia.  

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 
do niniejszego Regulaminu). Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.  
Termin dostarczania prac od 7 do 11 maja 2018 r. na adres:  
WCRS plac Dominikański 6 (wyłącznie w pokoju 216), 50-159 Wrocław w godzinach 7:00-14:00 
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„PLAKAT NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

1. Adresat: szkoły podstawowe (klasy 7), klasy gimnazjalne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 
oraz MDK  

2. Warunki uczestnictwa: Uczestnik konkursu wykonuje plakat na 100-lecie Niepodległości 
Polski. Plakat - forma: lapidarna, prosta. Oszczędna forma plastyczna, elementy graficzne 
dominują nad informacjami tekstowymi, napisy są przetworzone artystycznie – patrz definicja 
plakatu oraz strony pośswięcne Polskiej Szkole Plakatu. 
 
Praca indywidualna. Wymagany - format A2.  
Przy ocenie brane będą pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka wykonania, 
zgodność z definicją plakatu. 

 
Każda szkoła przesyła 1-3 prac indywidualnych. 
Prace powinny być opatrzone metryczką naklejoną na odwrocie pracy (załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu): imiona i nazwiska dzieci, opiekuna, adres szkoły, MDK; klasa lub 

wiek ucznia.  

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 i 2 
do niniejszego Regulaminu). Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.  
 
Termin dostarczania prac od 7 do 11 maja 2018 r. na adres:  
WCRS plac Dominikański 6 (wyłącznie w pokoju 216), 50-159 Wrocław w godzinach 7:00-14:00 

 
III. Postanowienia końcowe: 

 
Z chwilą przekazania pracy organizatorowi konkursów uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną 
zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych bez ograniczeń terytorialnych, czasowych 
i ilościowych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrawalnia i zwielokrotniania prac 
konkursowych, rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań, publiczne wystawienie, w taki 
sposób aby każdy miał do niego dostęp w tym na plakatach w tym plakatach 
wielkoformatowych, wystawach, w publikacjach, w sieci Internet oraz wszelkich innych formach 
komunikacji i promocji. Uczestnicy Konkursów złożą stosowne pisemne oświadczenie 
potwierdzające przeniesienie prac autorskich (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 
 
Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w terminie 
09.06.2018 r. pl. Wolności we Wrocławiu, o dokładnej godzenie nagrodzeni zostaną 
poinformowani osobnym pismem. 
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Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika 

przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 

do celu związanego z udziałem w konkursie: 

…………………………………………………………………………………………… 
nazwa konkursu 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 3 podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania 

swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego (WCRS) z siedzibą: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław reprezentowane przez 

Dyrektora WCRS. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane 

osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w oparciu o wyrażone zgody.  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane 

osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 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. 

* Wyrażam nieodpłatną zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych z chwilą 

przekazania organizatorowi pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, czasowych 

i ilościowych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrawalnia i zwielokrotniania prac 

konkursowych, rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań, publiczne wystawienie, w taki 

sposób aby każdy miał do niego dostęp w tym na plakatach w tym plakatach 

wielkoformatowych, wystawach, w publikacjach, w sieci Internet oraz wszelkich innych formach 

komunikacji i promocji. 
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* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 880 z póz. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

konkursu w  publikacjach na stronie internetowej WCRS www.wcrs.wroclaw.pl, wystawach, 

na plakatach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani terytorialnie. 

* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 

zgodnie z regulaminem konkursu. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

* Zaznaczyć właściwe. 
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Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela – opiekuna ucznia  
biorącego udział  w  konkursie 

 
…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

………………………………………………………………. 
imię i nazwisko nauczyciela  
 

przez WCRS pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław w celu organizacji konkursu 

………………………………………………………………………………………………… 
nazwa konkursu 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 3 podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania 

swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego (WCRS) z siedzibą: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław reprezentowane przez 

Dyrektora WCRS. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane 

osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 

na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w oparciu o wyrażone zgody.  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane 

osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 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. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia 

jako opiekuna laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie 
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z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

konkursu w  publikacjach na stronie internetowej WCRS www.wcrs.wroclaw.pl, wystawach, 

plakatach, w publikacjach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani 

terytorialnie. 

 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

…………………………………………… 

Data i podpis nauczyciela 

* Zaznaczyć właściwe.
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Załącznik  nr 3 

METRYCZKA* 

 

Nazwa konkursu   

Imię i nazwisko autora 
pracy, 
klasa lub wiek 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

Telefon 

 

mail 

 

 

 

Imię i nazwisko  
nauczyciela – opiekuna  

  

 

* METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ 

 


