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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Boże dzieci, młodzi święci drogą do nieba” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
a) Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego jest Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, zwany 
dalej „Organizatorem”. 

b) Adres organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a. 

c) Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.wom.edu.pl. 

d) Konkurs kierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych znajdujących się na 
terenie województwa śląskiego.  

e) Odpowiedzialna: dr Maria Koloch, nauczyciel-konsultant, e-mail: 
m.koloch@wom.edu.pl. 
 

II. TEMAT KONKURSU: 
„Boże dzieci, młodzi święci drogą do nieba” - tematyka obejmuje dzieci i młodzież, które 
Kościół katolicki uznał jako święte, błogosławione lub sługi Boże (m.in. św. Dominik Savio, 
św. Stanisław Kostka, św. Jose Sanchez del Rio, św. Franciszek i Hiacynta, św. Maria del 
Carmen Gonzalez-Valerio, św. Piotr Yu Tae-ch’ol, św. Paweł Lang Fu, św. Agnieszka, św. 
Maria Goretti, św. Tarsycjusz, bł. Karolina Kaźkówna, bł. Laura Vicuna, bł. Albertyna 
Barkenbrock, sługa Boży Antonietta Meo, itd.). Uczestnicy mają możliwość wyboru wyżej 
wymienionego lub innego dowolnego świętego, błogosławionego lub sługi Bożego, który ich 
zainspiruje swoim życiem.  
 

III. CELE KONKURSU: 
a) zapoznanie z biografią świętych oraz błogosławionych dzieci i sług Bożych; 
b) odkrywanie nieznanych świętych i błogosławionych rówieśników; 
c) inspirowanie do poszukiwania właściwych wzorców postępowania w życiu osobistym 

i społecznym; 
d) odnoszenie zdobytej wiedzy o świętych, błogosławionych dzieciach i sługach Bożych 

do współczesności i własnych zachowań; 
e) kształtowanie wrażliwości estetycznej; 
f) pielęgnowanie i utrwalanie wartości religijnych; 
g) rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży; 
h) zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca 

do naśladowania. 
 

IV. KATEGORIE WIEKOWE: 
a) przedszkole – praca plastyczna; 
b) klasy 1-3 szkoły podstawowej – praca plastyczna; 
c) klasy 4-6 szkoły podstawowej – lapbook lub komiks; 
d) klasy 7-8 szkoły podstawowej – album, prezentacja multimedialna lub film. 

 
V. KRYTERIA PRAC KONKURSOWYCH: 
a) temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów 

z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu; 
b) rozmiar – praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 lub A3; 
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c) forma i technika – forma płaska, techniki malarskie: rysunek, grafika, technika 
mozaikowa i inne;  

d) lapbook powinien zawierać wiadomości i ciekawostki na wybrany temat; 
e) komiks – format A4 lub A3, jednostronicowy; 
f) album w formie plastycznej lub elektronicznej, do 10 stron/slajdów, format A4; 
g) prezentacja multimedialna do 10 slajdów, film do 3 minut; 

 
VI. ZASADY UCZESTNICTWA: 
a) Prace konkursowe wraz załącznikami należy dostarczyć  do dnia 4 kwietnia 2023 roku 

(liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu: Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w 
Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a. 

b) Prace nadesłane na konkurs powinny być samodzielnie wykonane przez uczestnika 
konkursu. 

c) Prace nie mogą brać udziału w innych konkursach. 
d) W konkursie będą oceniane prace indywidualne. 
e) Każda praca winna zawierać metryczkę wg załącznika. 
f) Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie rodzica/opiekuna, stanowiące 

załącznik do regulaminu. 
g) Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
h) Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie podczas XIII Wojewódzkiego 

Drużynowego Konkursu Religijnego „Na drodze Cię, Jezu spotykam”. 
 
VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ KOMISJĘ:  
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 
b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 
c) walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

 
VIII. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:  
a) Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi  

do 30 kwietnia 2023 r.  
b) O odbiorze nagród i uroczystym zakończeniu konkursu organizator poinformuje na 

stronie internetowej www.wom.edu.pl oraz indywidualnie zwycięzców konkursu. 
c) Przewidywane nagrody rzeczowe, nagrody książkowe, dyplomy i wyróżnienia. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a) Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne. 
b) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 
w tym siły wyższej. 

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie Konkursu. 

d) Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i wyróżnione, stają się własnością 
Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w wybranych przez 
siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 
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e) Prace, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 
z konkursu. 

 
X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z 

ORGANIZACJĄ KONKURSU: 
1. Administrator danych osobowych  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w 
Rybniku zwany dalej Placówką, mający swoją siedzibę przy ul. Parkowej 4a, 
reprezentowany przez Dyrektora jednostki, prowadzony przez Województwo Śląskie (NIP: 
642 295 65 05, REGON: 240 443 332) tel: 32 424 74 72, email: info@wom.edu.pl. 

2. Inspektor ochrony danych 
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - można się z nim skontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iodowom@wom.edu.pl. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacyjno-informacyjnych, przeprowadzenia 
oraz promocji konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych, osób biorących udział 
w Konkursie jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO. 

4. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego 
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. 

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców  
1) Placówka będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją 

uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  
2) Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie 

podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność 
placówki od strony technicznej. 

6. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji 
Konkursu. 

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą 
Ma Pan/Pani prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 
 sprostowania nieprawidłowych danych, 
 żądania usunięcia danych, 
 żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 

na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. 
8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody 

Udzielona zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, 
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – na 
stronie Placówki oraz publikacji danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły) 
w materiałach promocyjnych. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana  
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
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przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu 
ułatwienia Pani/Panu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody, na stronie internetowej 
udostępniono formularz wycofania zgody. 

9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach 
niepodania danych 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z 
konsekwencjami, np. brakiem możliwości udziału w konkursie, itp. 

11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 
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Załącznik nr 1 

Metryczka do pracy konkursowej 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„Boże dzieci, młodzi święci drogą do nieba” 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres placówki: …………………………................................................................. 

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

3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: …………………….……………………………… 

4. Telefon kontaktowy:............................................................................................................... 

5. E-mail:..................................................................................................................................... 

6.Tytuł pracy konkursowej:......................................................................................................... 

7. Kategoria pracy konkursowej (zaznaczyć): 

przedszkole 

kl. 1-3   

kl. 4-6   

kl. 7-8 

8. Wiek uczestnika: ……………… 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA - OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU: 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie dane osobowych w zakresie określonym w regulaminie w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  
w jakim zostały zebrane. 

 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                                              

 
Ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną o której mowa w art. 13 
RODO zawartą w regulaminie, zrozumiałem(am) i w pełni je akceptuję. 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                                        

 

                                                             
1 Zgodę udzielić należy poprzez przekreślenie sformułowania „Nie wyrażam”, natomiast wycofania zgody należy dokonać poprzez przekreślenie 

sformułowania „Wyrażam” oraz dołączenie czytelnego podpisu osoby składającej oświadczenie. 
2 Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą lub czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby 

niepełnoletniej. 
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Załącznik  nr  2  

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Boże dzieci, młodzi święci drogą do nieba” 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na udział w konkursie 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego  

Imię i nazwisko…..………………………………………………………………..….………………… 

Kontakt: telefon ………………………. email ….……………………………….……………………. 

Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) ……………..……………….………… 

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

 
OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie zgody na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże dzieci, młodzi święci 
drogą do nieba”. 

----------------------------------------------------------                                                  

                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                 

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie dane osobowych w zakresie określonym w regulaminie w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  
w jakim zostały zebrane. 

 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                 

 

Oświadczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y na rozpowszechnianie wizerunku w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej Placówki oraz w lokalnych mediach.  

 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                 
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Oświadczenie na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y, o której mowa w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku celu dokumentacji wydarzeń z życia szkoły oraz jej promocji poprzez umieszczanie 
zdjęć lub filmów na stronie internetowej Placówki oraz w lokalnych mediach.  

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                                        

  
Ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną o której mowa w art. 13 
RODO zawartą w regulaminie, zrozumiałem(am) i w pełni je akceptuję. 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                                        

 

Oświadczam, że zgłoszona praca konkursowa jest autorstwa mojego dziecka i nie narusza w żaden 
sposób praw osób trzecich. W przypadku nagrodzenia przez Komisję Konkursu pracy autorstwa mojego 
dziecka zobowiązuję się do przeniesienia, bez odrębnego wynagrodzenia, autorskich praw 
majątkowych. 

 

………………………………………………………………………………….  

(data, własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgodę udzielić należy poprzez przekreślenie sformułowania „Nie wyrażam”, natomiast wycofania zgody należy dokonać poprzez przekreślenie 
sformułowania „Wyrażam” oraz dołączenie czytelnego podpisu osoby składającej oświadczenie. 

2 Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą lub czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby 

niepełnoletniej. 


