
   

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA: 

PROJEKT MURALU O KAZIMIERZU GÓRSKIM 

DLA ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

„DZIEDZICTWO KAZIMIERZA GÓRSKIEGO” 

 

1. ORGANIZATOR:  
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego, aleja gen. Jana Skrzyneckiego 12,  

30-363 Kraków. 

 

2. CEL KONKURSU:  

• zapoznanie młodzieży z osobą Kazimierza Górskiego, 

• pobudzanie wyobraźni twórczej wśród dzieci i młodzieży,  

• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej młodzieży,  

• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

1) Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas ósmych małopolskich szkół podstawowych. 

  

4. ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:  

1) Praca konkursowa:  

a) forma i technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż – techniki płaskie, 

bez użycia materiałów sypkich,  .  

b) format prac: A4, A3,  

c) praca powinna dotyczyć: postaci Kazimierza Górskiego, mile widziane nawiązanie do 

„Orłów Górskiego” oraz współczesnych gwiazd polskiego futbolu czy do zasad gry fair play, 

d) praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,  

e) każdy uczestnik może do konkursu złożyć max. 2 prace,  

f) każda praca plastyczna winna posiadać metryczkę, której wzór stanowi Załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu.  

2) Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie  dobrowolne. 

Udział uczestnika w konkursie wymaga jednak zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz swoich w celach konkursowych. 

Wyrażenie ww. zgód następuje na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

3) Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

4) Prace należy składać do dnia 1 czerwca 2022 r. osobiście w Sekretariacie szkoły ZSM nr 2 (aleja 

gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków), w godzinach 9:00-14:30 lub przesłać pocztą na ww. 

adres (decyduje data wpływu pracy do organizatora), w konkursie nie będą uwzględniane prace 

przesłane pocztą elektroniczną.  

5) Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie o przeniesieniu na ZSM nr 2 autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

6) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZSM nr 2 swojego wizerunku, utrwalonego 

podczas ceremonii wręczenia nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych prac. Wyrażenie zgody 

następuje na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

7) ZSM nr 2 powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”: 

a) Przewodniczący Komisji: dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK, polski artysta i naukowiec, 

profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, kierownik 

Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego PK, Członek Polskiego Towarzystwa 

Stereologicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Związku Polskich Artystów 

Fotografików, Stowarzyszenia Artystycznego POLART, Stowarzyszenia Artystycznego 



„OGRODY SZTUKI”, Les Arts Decoratives oraz China International Design Educator 

Assiociation, 

b) Członek Komisji: dr Michał Kastory, artysta, malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, 

c) Członek Komisji: mgr Adam Hanczakowski, malarz, artysta, absolwent Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie, 

d) Członek Komisji: mgr Adam Job, nauczyciel plastyki w ZSM nr 2, artysta, malarz, 

absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 

e) Członek Komisji: mgr inż. Grzegorz Turek, dyrektor ZSM nr 2, 

f) Członek Komisji: mgr inż. Grzegorz Gawłowski, wicedyrektor ZSM nr 2, 

g) Członek Komisji: mgr Magdalena Wąsik, wicedyrektor ZSM nr 2, 

h) Członek Komisji: mgr Bogusława Kozub, nauczyciel w ZSM nr 2. 

8) Komisja wyłoni zwycięzców konkursu i przyzna nagrody: 

a) I miejsce, 

b) II miejsce, 

c) III miejsce, 

d) w uzasadnionym przypadku Komisja może przyznać wyróżnienie.  

9) Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10) Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę:  

a) zgodność pracy z tematyką konkursu, 

b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,  

c) sposób ujęcia tematu,  

d) walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania (jakość wykonania, oryginalność 

i pomysłowość, walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, stopień 

trudności wykonania). 

11) Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.  

12) Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do dnia 24 czerwca 

2022 roku na profilu Facebook Organizatora. 

13) Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród  

i otwarcia wystawy nagrodzonych prac. 

14) Laureaci trzech pierwszych miejsc i ewentualnych wyróżnień otrzymają następujące nagrody: 

a) I miejsce – 600 zł oraz strzyżenie i modelowanie włosów wykonane przez naszych 

mistrzów fryzjerstwa, możliwość wykonania muralu na budynku ZSM nr 2  

w Krakowie, 

b) II, III miejsce – drobne nagrody rzeczowe oraz strzyżenie i modelowanie włosów 

wykonane przez naszych mistrzów fryzjerstwa, 

c) wyróżnienie – strzyżenie i modelowanie włosów wykonane przez naszych mistrzów 

fryzjerstwa. 

15) Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszonej pracy konkursowej.  

16) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu oraz 

jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu.  

17) Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację oraz przedruk pracy konkursowej. 

18) Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

ich częściowej lub całościowej publikacji. 

19) Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prac konkursowych i jest równoznaczne  

z zapoznaniem się przez uczestnika z zasadami konkursu i ich akceptacją. 

20) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne  

ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

21) Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie  

z regulaminem nie będą oceniane 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

METRYCZKA  

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU:…………………………………………… 

2. NAZWA PRZEDSTAWIONEJ PRACY PLASTYCZNEJ: 

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

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

3. KLASA: …………………………………………… 

4. NAZWA I ADRES SZKOŁY: …………………………………………………………………... 

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

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

5. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO: …………………………………………………………………………………… 

6. DANE KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO:  

ADRES: …………………………………………………………………………………………….  

TEL.: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………...……….  

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

Formularz zgody – Konkurs Plastyczny „DZIEDZICTWO KAZIMIERZA GÓRSKIEGO” 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, wskazanych w zgłoszeniu pracy 

konkursowej i jego załącznikach – w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym przyznania nagród i opublikowania jego 

wyników, także na stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego wskazanych w zgłoszeniu 

pracy konkursowej i jego załącznikach – w celach promocyjnych  przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza 

Górskiego, w tym korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy, jak również jej nieograniczonej publikacji, przetwarzanie 

wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby  korzystania przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza 

Górskiego z autorskich praw majątkowych do prac, na których ów wizerunek został utrwalony oraz w celach informacyjnych  

i promujących Konkurs.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako przedstawiciela  ustawowego/opiekuna prawnego uczestnika 

Konkursu, w zakresie mojego imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych, w celu umożliwienia wyrażenia w imieniu mojego 

dziecka/ podopiecznego zgód wskazanych w niniejszym formularzu.*  

• Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgód wiąże się z niemożnością udziału mojego 

dziecka/podopiecznego w Konkursie.  

• Mogę wycofać ww. zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.  

     

……………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:  

 

 

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

 

 



OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA   

ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    

     
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………………………………………………, będącego autorem 

pracy konkursowej, zgłoszonej do konkursu plastycznego pt. „DZIEDZICTWO KAZIMIERZA GÓRSKIEGO”, 

organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (zwanego dalej Organizatorem), 

oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy w zakresie wskazanym 

w niniejszym oświadczeniu. Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na 

Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy. Autorskie prawa majątkowe do pracy przechodzą na Organizatora 

w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 

wykorzystania pracy i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy 

w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa 

majątkowe na następujących polach eksploatacji:  

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;  

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocyjnych. Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny 

autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy w zakresie wskazanym 

powyżej. Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora pracy oświadczam, że praca jest autorstwa 

mojego dziecka/podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich 

nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.  

 

……………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  

 

……………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Organizatora 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu  
KLAUZULA INFORMACYJNA  

…czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.  

I. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza 

Górskiego,  Aleja gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków,  

II. TWOJE PRAWA: Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a w pewnych sytuacjach, także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

III. PO CO NAM TWOJE DANE? Twoje dane są przetwarzane w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania 

nagród; w celach promocji Konkursu oraz naszej działalności, w celu ustalenia reprezentacji małoletnich uczestników Konkursu, realizacji 
autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, w celach archiwizacyjnych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami. 

IV. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:  art. 6 ust. 

1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest 
ustalenie reprezentacji małoletnich uczestników Konkursu, realizacja autorskich praw majątkowych do prac konkursowych archiwizacja oraz 

ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. 

V. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ? Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych  

w pkt III powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków 

(zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań), jednak nie dłużej niż do wycofania udzielonych nam zgód na przetwarzanie 

danych osobowych. 

VI. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE: Twoje dane mogą zostać przekazane członkom Komisji Konkursowej, podmiotom 

pełniącym nadzór nad nami nadzór, podmiotom zapewniającym hosting naszej strony internetowej lub danych, dostawcom narzędzi do prowadzenia 
marketingu, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Jeżeli 

została wyrażona na to zgoda, Twoje dane mogą zostać udostępnione w naszej siedzibie i na naszej stronie internetowej, przez co dostęp do nich 

będzie miała każda osoba odwiedzająca naszą siedzibę lub stronę www. lub wyszukująca informacji powiązanej z Konkursem w przeglądarce 
internetowej. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

VII. DOBROWOLNOŚĆ Zwracamy uwagę, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie się wiązało 

z niemożnością udziału w Konkursie. 

VIII. SPRZECIW Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do wyrażenia 

sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Wymaga to podania 

uzasadnienia. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  


