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R E G U L A MI N  M I ĘD ZY S ZK OL N E G O  K O NKU R S U  L I TE R AC K O - PL A STY C Z N E GO  

NA KOM IKS 

„Moja przygoda z książką” 
 

pod patronatem Joanny Zagner-Kołat 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu 

oraz 

Dział Pracy z Dziećmi – Biblioteka 7 kontynentów 

w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

 

 
 

Organizator konkursu 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we 

Wrocławiu oraz  Dział Pracy z Dziećmi – Biblioteka 7 Kontynentów w Dolnośląskiej 

Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

 
Cel konkursu 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie zainteresowań komiksem wśród dzieci i młodzieży, 

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności 

literackich i artystycznych u dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie aktywności twórczej: wyobraźni plastycznej, talentu 

literackiego, 

 zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu w czasie trwania 

pandemii. 

 
 

Przedmiot konkursu 
§ 3 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki komiks narysowany ręcznie przedstawiający 

historię będącą odpowiedzią na temat konkursu - format: jednostronny, arkusz 

A3 (29,7 cm x 42 cm) - komiks powinien zawierać charakterystyczne elementy 

dla tej formy literackiej (np. kadry, onomatopeje) oraz dowolną liczbę obrazków, 

dymków i tekstu - technika plastyczna: dowolna. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi 

samodzielnie i wcześniej nieopublikowanymi. 

3. Tematem prac jest „Moja przygoda z książką”. 
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4. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę. 
 

 

Uczestnicy konkursu 

§ 4 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół 

podstawowych.   

2. Dla uczestników konkursu wymagana jest zgoda na udział w konkursie i podpis 

rodziców albo opiekunów prawnych załącznik nr 2. 

Zasady udziału w konkursie 

§ 5 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Prace plastyczne powinny posiadać jednego autora. 

3. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną. 

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych dzieci I-III i IV-VIII szkół 

podstawowych . 

6. Prace prosimy opisać przyklejając metryczkę na odwrocie według szablonu: 

„tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły”. 

7. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

8. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

pobrać ze strony szkoły www.sp29.wroc.pl oraz Facebooka szkoły ,strony 

Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej Dział Pracy z Dziećmi www.wbp.wroc.pl oraz 

Facebooka  Działu Pracy z Dziećmi. 

9.  Zabezpieczoną pracę przed uszkodzeniami należy przesłać lub dostarczyć do 

siedziby organizatora konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu 

ul. Kraińskiego 1; 50-153 Wrocław 

tel. 717986720 wew. 130 

10. Zgłoszenie pracy na konkurs oraz podpisanie załącznika nr 2 uważane będzie za 

akceptację warunków regulaminu oraz przeniesienie praw autorskich w całości 

na rzecz organizatora konkursu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja 

we Wrocławiu oraz Działu Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece  Publicznej 

im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 

11. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

§ 6 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie 

zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna 

najlepszym pracom w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.  

3. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu. 

http://www.sp29.wroc.pl/
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Terminarz 

§ 7 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie szkoły 

www.sp29.wroc.pl , oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej www.wbp.wroc.pl 

2. Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami (załącznik nr 1, załącznik nr 

2,  załącznik nr 3 ) należy składać do 01.03.2022r. (włącznie) w siedzibie Szkoły 

Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu ul. Kraińskiego 1; 50-

153 Wrocław. 

3. Przy pracach wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 15.03.2022r. Lista 

laureatów zostanie umieszczona na stronie szkoły i stronie Działu Pracy z 

Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej oraz Facebooku. 

6. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii 

Podróżnika Działu Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. 

Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 

 
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna 

 

§ 8 
 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w rozporządzeniu 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 –RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. 

Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu, ul. W. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław. Kontakt 

do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE 

Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań oraz  

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 

Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ul. Rynek 58, 50-116 Wrocław, 

reprezentowana przez Dyrektora - Pana Andrzeja Tywsa. Inspektorem ochrony 

danych osobowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza 

Mikulskiego we Wrocławiu jest Pan Mariusz Gabrysiak , email: 

mgabrysiak@wbp.wroc.pl, tel 71 3352248 Szczegółowe informacje o regułach 

przetwarzania danych znajdziesz na stronie: 

https://www.wbp.wroc.pl/wbp/attachments/category/219/KLAUZULA%20INF

ORMACYJNA%20-%20uczestnicy%20imprez.pdf 

http://www.sp29.wroc.pl/
javascript:main.compose('new',%20't=inspektor@coreconsulting.pl')
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3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko 

dziecka, wiek dziecka, nazwę i adres szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko 

nauczyciela opiekuna. 

6. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji konkursu lub do czasu cofnięcia zgody. 

8. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do: 

-dostępu do swoich danych -na podstawie art. 15 –RODO;  

-sprostowania swoich danych osobowych -na podstawie art. 16 –RODO; 

-usunięcia swoich danych osobowych -na podstawie art. 17 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych –RODO; 

-ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 

18 –RODO; 

- przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 –RODO. 

9. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych 

osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących 

naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

zdn.27 kwietnia 2016r. –RODO. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 

§ 8 
 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

  

M I Ę DZ Y S ZK OL N Y  KO N K UR S  L I T ER AC KO - P L A S TY C Z NY  

N A  K OM IK S  

„Moja przygoda z książką” 
 

pod patronatem Joanny Zagner-Kołat 

 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu 

Dział Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej  

im . Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

 

 

 

Lp. IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA WIEK 

  

 
 

   

   

   

 
 

 

 
 

 

NAZWA SZKOŁY  

ADRES PLACÓWKI  

OPIEKUN  

TEL. KONTAKTOWY  
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Załącznik 2 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę): 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody 

na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas międzyszkolnego konkursu 

literacko – plastycznego na komiks „Moja przygoda z książką” przez Szkołę Podstawową nr 29 im. 

Konstytucji  

3 Maja we Wrocławiu oraz  Dział Pracy z Dziećmi  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza 

Mikulskiego we Wrocławiu. 

 

Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na publikowanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie  międzyszkolnego 

konkursu literacko - plastycznego na komiks „Moja przygoda z książką” organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu oraz Dział Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej 

Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na oficjalnych kanałach i nośnikach 

informacyjnych takich jak: oficjalna strona internetowa szkoły tj. www.sp29.wroc.pl oraz Działu Pracy z 

Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej tj. www.wbp.wroc.pl, portale społecznościowe (Facebook 

szkoły oraz Facebook Działu Pracy z Dziećmi DBP, tradycyjne media (radio, prasa, telewizja). 
 

Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

 

na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek, nazwa 

i adres szkoły, przedszkola, pod pracami konkursowymi w związku z udziałem w międzyszkolnym 

konkursie literacko-plastycznym na komiks „Moja przygoda z książką”  organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu oraz Dział Pracy z Dziećmi w Dolnośląskiej 

Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na oficjalnych kanałach i nośnikach 

informacyjnych takich jak oficjalna strona internetowa szkoły tj. www.sp29.wroc.pl, Działu  Pracy z 

Dziećmi DBP tj. www.wbp.wroc.pl,  portale społecznościowe (Facebook szkoły oraz Facebook Działu 

Pracy z Dziećmi DBP, tradycyjne media (radio, prasa, telewizja). 
 

 

 

 

............................................................ 

/imię i nazwisko dziecka 

 

.............................................................. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp29.wroc.pl/
http://www.sp29.wroc.pl/
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Załącznik nr 3 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 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, że: 

Administratorem danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we 
Wrocławiu 
ul. Kraińskiego 1; 50-153 Wrocław 
tel. 717989720 
e-mail: sp29@sp29.wroc.pl 
reprezentowane przez Dyrektora Szkoły 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego 
we Wrocławiu– Dział Pracy z Dziećmi 
Ul. Rynek 58 
50-116 Wrocław 
Tel. 713352217 
e-mail: dzieci@wbp.wroc.pl 

Celem przetwarzania jest 

Działanie informacyjno-promocyjne Szkoły Podstawowej nr 
29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu , Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Dział Pracy z Dziećmi – 
Biblioteka 7 Kontynentów oraz promocja osiągnięć mojego 
dziecka 

Podstawą przetwarzania jest 
Dobrowolna zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Odbiorcami danych osobowych są 
Wszyscy, ponieważ dane będą podane do publicznej 
wiadomości 

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1) każda ze zgód jest wydana na czas nieokreślony i dane osobowe będą przechowywane do dnia 

pisemnego wycofania zgody skierowanego do administratora; 

2) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 

3) podanie danych jest dobrowolne, a fakt nie wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością 

publikacji danych. 

 

Mam prawo do:  

- wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka; 

- żądania dostępu do tych danych; 

- sprostowania danych; 

- usunięcia danych; 

- ograniczenia przetwarzania; 

- przenoszenia danych; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

.............................................................. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

mailto:sp29@sp29.wroc.pl

