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Konkurs plastyczno-graficzno-fotograficzny 
dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 8) oraz szkół średnich 

 

 

 

„KORONABUSTERS – pogromcy wirusów” 

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie: http://sszpitalne.edu.pl 
oraz szkolnym fanpage Facebook 

 

http://sszpitalne.edu.pl/


REGULAMIN KONKURSU pt.: 

„KORONABUSTERS – pogromcy 
wirusów” 

 

CELE KONKURSU: 

• rozwijanie wrażliwości i świadomości społecznej w odniesieniu do trwającej pandemii COVID-19; 

• propagowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;  

• odwołanie się do wartości, takich jak: zdrowie i życie, gotowość do udzielania pomocy i poświęceń  
w walce z pandemią, wrażliwość na potrzeby innych, heroizm;  

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni; 

• zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej i rozwijanie uzdolnień artystycznych u dzieci 
 i młodzieży; 

 • doskonalenie umiejętności z zakresu TIK oraz wykorzystywania i obsługi dostępnych programów 
graficznych u dzieci i młodzieży. 
 

WARUNKI KONKURSU: 

1. Uczestnikami konkursu pt.: „KORONABUSTERS – pogromcy wirusów” są uczniowie szkół 
podstawowych kl. 4 – 8 i szkół średnich – ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. 

2. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy graficznej, fotograficzno--graficznej lub plastycznej         
o tematyce związanej z profilaktyką zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz szeroko pojętą walką       
z pandemią COVID-19. 

3. Przedmiotem konkursu są:  
- zdjęcia samodzielnie wykonanych techniką dowolną prac plastycznych, 
- prace powstałe z wykorzystaniem grafiki komputerowej, 
- prace powstałe z połączenia grafiki komputerowej i fotografiki, 

zrealizowane w ogólnodostępnym formacie .jpg (nie mniejszym niż standard FHD 1920x1080 pikseli). 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nienagradzanymi dotychczas w innych 
konkursach. 

5. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną wykonaną samodzielnie pracę.  

6. Pracę konkursową -  pracę graficzną, fotograficzno-graficzną lub zdjęcie pracy plastycznej – należy 
przesłać drogą mailową na podany adres: p.grygorewicz@sszpitalne.edu.pl  

7. W temacie wiadomości elektronicznej należy umieścić tytuł konkursu:  
„KORONABUSTERS – pogromcy wirusów”. 
 
8. W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje - METRYCZKĘ: 

Imię i nazwisko Uczestnika – autora pracy:  
Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: 
Data urodzenia Uczestnika: 
Adres domowy Uczestnika: 
Nazwa i adres szkoły/placówki: 
Klasa: 
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna:  
Adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, ** 



 
9. Do pracy należy załączyć skan lub zdjęcie podpisanej przez przedstawiciela ustawowego 
(rodzica/opiekuna prawnego) zgody na udział w konkursie oraz wykorzystanie danych osobowych i 
pracy dziecka zgodnie z warunkami przeprowadzenia konkursu (wzór zgody zamieszczony poniżej).  

10. Praca konkursowa nie może zawierać w sobie fotografii wizerunku osoby, która nie wyraziła na to 
zgody. Jeżeli praca konkursowa zawiera fotografię wizerunku osoby, uczestnik konkursu nadsyłający 
pracę zobowiązany jest do dołączenia do zgłoszenia konkursowego dodatkowego pisemnego 
oświadczenia (wzór oświadczenia zamieszczony poniżej):  

- w przypadku wizerunku osoby pełnoletniej – oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że 
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku swojej osoby, 

- w przypadku wizerunku osoby niepełnoletniej – pisemnego oświadczenia rodziców/opiekuna 
prawnego dziecka, którego wizerunek jest zawarty w pracy konkursowej, odnośnie zgody na publikację 
i rozpowszechnianie wizerunku tego dziecka. 

11. Prace należy przesyłać od 18 listopada do 31 grudnia 2020r. Prace nadesłane po 31 grudnia nie 
będą brały udziału w konkursie.  

12. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: klasy 4-6, klasy 7-8, szkoła średnia. Przy ocenie 
będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, uwzględnienie wartości opisanych w 
celach konkursu, pomysłowość, kreatywność, ogólna estetyka wykonania.  

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na 
organizatora konkursu. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego 
dyspozycji, z prawem do ich bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób. Zgłoszenie pracy do 
konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych ucznia, będącego 
autorem pracy oraz nauczyciela prowadzącego, w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkursu i 
ogłoszenia jego wyników.  

14. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do 11 stycznia 2020 r. na stronie internetowej 
naszej szkoły http://sszpitalne.edu.pl oraz na szkolnym fanpage Facebook – „Zespół Szkół Szpitalnych 
w Szczecinie”. Zwycięskie prace będą publikowane w mediach społecznościowych i na stronie 
organizatora. 

15. Decyzja Jury jest ostateczna i niepowtarzalna.  

16. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają na adres domowy dyplomy i upominki. 

17. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane celem stworzenia e-kartek z noworocznymi życzeniami 
jako podziękowanie dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych i innych osób, biorących czynny 
udział w walce o nasze zdrowie i życie w czasie pandemii.  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Organizator konkursu: Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie  
Osoba do kontaktu: Paulina Jagielska, e-mail: p.grygorewicz@sszpitalne.edu.pl 
 

 

 

 

 

http://sszpitalne.edu.pl/


Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Szpitalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. 
Unii Lubelskiej 1, kod pocztowy 71-252, tel. +48 91 42 53097, e-mail: zsszp@miasto.szczecin.pl.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować e-mailowo: 
iod@spnt.pl oraz telefonicznie: (91) 852 20 93.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody 
udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach 
konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 
związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym 
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków 
wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały 
zebrane. Niepodanie danych osobowych w uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego - rodzica/opiekuna prawnego na 
przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ................................................................... 
w konkursie pt.: "KORONABUSTERS – pogromcy wirusów" oraz na przetwarzanie i publikację jego 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Oświadczam, że niniejsza praca 
zrealizowana została przez dziecko samodzielnie. Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(-a), 
że udział w konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na 
organizatora konkursu; nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego 
dyspozycji; organizator ma prawo do ich bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób w celach 
konkursowych i reklamowych. Oświadczam, że nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. 

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: http://sszpitalne.edu.pl 

 

..............................................................................................  
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sszpitalne.edu.pl/


 

OŚWIADCZENIE w przypadku zawarcia w pracy konkursowej 
wizerunku osoby*: 

- pełnoletniej 

Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojej 
osoby, w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „KORONABUSTERS – pogromcy wirusów”, 
zawartego w pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika: 
(imię i nazwisko Uczestnika) ……………………………………………………..……………. . 
 
 
..............................................................................................  
data i czytelny podpis  
 

- niepełnoletniej  

Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka, w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „KORONABUSTERS – pogromcy 
wirusów”, zawartego w pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika:  
(imię i nazwisko Uczestnika) ……………………………………………………..……………. . 
 
 
..............................................................................................  
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

* wypełnić odpowiednie pola w przypadku zawarcia w pracy konkursowej 
fotografii wizerunku osoby pełnoletniej, i/lub dziecka 

 

 


