
 

Regulamin Powiatowego 

Konkursu Plastycznego 

promującego Dzień Ziemi 

„Ocalmy Ziemię” 

organizowanego przez 
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I POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH 

 
Tematem konkursu jest ochrona ziemi, planety, klimatu etc. przedstawiona w formie 
plakatu w formacie A3 
1. Organizator: 
Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius  i Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- 
Wychowawczych. 
2. Adresat: 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z ze szkół podstawowych   
klas 7- 8, oraz uczniów klas ponadpodstawowych. 
3. Cele konkursu: 
• świętowanie Dnia Ziemi 
• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności 
• uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia i potrzeby ziemi, klimatu 
• dostrzeżenie przez młodych i podejmowanie działań mających na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatu, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom 
4. Warunki uczestnictwa: 
• uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy 
zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, 
 techniki mieszane) 
• plakaty muszą być pracami autorskimi 
• plakat musi być wykonany samodzielnie 
• zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 
publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu 
organizatorzy nie odsyłają prac 
• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
• każda praca powinna być opatrzona metryczką 
(naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, szkoła, 
klasa, imię i nazwisko nauczyciela, tel. kontaktowy 
• uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione 
otrzymają dyplomy i nagrody. 
5. Terminarz: 
Prace na konkurs należy nadesłać lub przynieść osobiście do dnia 8 kwietnia 2022 
Adres: PZPOW ul 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo 
Termin podsumowania konkursu zostanie podany do wiadomości wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym laureatom. 
6. Uwagi ogólne 
• decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna 
• wernisaż będzie fotografowany 
• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie  
organizator. 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka dla 

celów niniejszego konkursu. 
 

............................................................ 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest PZPOW, ul. 3 
Maja 49 , 84-200 Wejherowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) poprawiania danych osobowych 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na prezentowanie przekazanych prac na wystawie, stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych 

 

............................................................. 
(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej) 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na prezentowanie wizerunku w mediach społecznościowych i na 
stronie organizatora. 
 

............................................................. 
(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej) 
 
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 

 


