
                                                    

Regulamin Warszawskiego Konkursu Fotograficznego  

o Tematyce Literackiej 

dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VIII 

"Ty czy ja - kto z nas jest prawdziwy?" 

 
1. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jędrzeja 
Cierniaka w Warszawie, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, tel. (0-22) 679-46-92; 678-88-18 

Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecko Kuratora Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy. 

2. II edycja konkursu obejmuje dwie kategorie prac: 
a) Literacki wzór patrioty 
b) Warszawski celebryta z dawnych lat 
3. Cele konkursu  
 upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
 propagowanie wzorców postawy patriotycznej 
 poznawanie postaci ważnych dla środowiska lokalnego (znani warszawiacy) 
 motywowanie do poznawania literatury o tematyce patriotycznej 
 upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów 
 rozwijanie zainteresowań interdyscyplinarnych 
 doskonalenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym 
 kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu artystycznego 
 rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia i umiejętności twórczej prezentacji własnych za-

interesowań 
 

4. Uczestnicy konkursu 
 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 8 z terenu Warszawy. 

5. Zasady wykonania i przesłania prac konkursowych 
I kategoria 
 Uczestnik konkursu przygotowuje zdjęcie, na którym jest on wystylizowany na postać patrio-

ty - bohatera literackiego  
 Do zdjęcia dołączony jest krótki opis w dokumencie programu WORD zawierający następu-

jące informacje: 
 autor i tytuł utworu literackiego 
 dane dotyczące bohatera (np. imię nazwisko, pseudonim, …) 
 fragment z lektury będący opisem postaci 

II kategoria 



                                                    

 Uczestnik konkursu przygotowuje zdjęcie, na którym jest on wystylizowany na postać zna-
nego warszawiaka z dawnych lat 

 Do zdjęcia dołączony jest krótki opis biograficzny w dokumencie programu WORD zawiera-
jący następujące informacje: 
 imię i nazwisko postaci 
 najważniejsze fakty z życia 
 istotne dokonania 

 

6. Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych 
 

1. Prace powinny przedstawiać uczestnika konkursu wystylizowanego na wybranego przez 
siebie bohatera literackiego postać historyczną (strój, charakteryzacja, rekwizyty, sce-
nografia).  

2. Wielkość prac nie powinna przekraczać 500x800 pikseli w każdym wymiarze. Prace muszą 
być zapisane w formacie .jpeg. 

3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
4. Pliki należy nazwać według wzoru miejscowosc_sp_nr_imie_nazwisko_kl.jpeg. W nazwie 

stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych oraz cyfry i znaki 
podkreślenia, nie używamy spacji. 

Przykład: Łukasz Kwiecień z klasy 5c Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie zapisze plik 
pod nazwą warszawa_sp_114_lukasz_kwiecien_5c.jpeg 

7. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. Prace nie 
spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.  

 

8. Zasady oceniania prac 
Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: 
 pomysłowość, 
 estetyka wykonania pracy, 
 przesłanie wszystkich elementów wskazanych w Regulaminie, 
 zgodność z tematem. 

 

9. Zasady przeprowadzenia konkursu 
 

 Prace z każdej z dwóch kategorii będą oceniane osobno. 
 Konkurs składa się z jednego  etapu – warszawskiego.   
 Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej – klas 4-8. 
 Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie 
 Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują nauczyciele - opiekunowie na adres e mail ty-

czyja@sp114.edu.pl (załącznik nr 1- dla każdej kategorii osobne zgłoszenie) do 15 marca 
2019r. 

 Zgody od rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie na przetwa-
rzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z informacjami kon-



                                                    

taktowymi (załącznik nr 2) należy zeskanować oraz przesyłać pocztą elektroniczną na adres e 
mail: tyczyja@sp114.edu.pl  do 15 marca 2019 r. Wiadomość powinna być oznaczona na-
główkiem: 

 
Warszawski Konkurs Fotograficzny o Tematyce Literackiej "Ty czy ja - kto z nas jest praw-
dziwy?" 

1. Prace należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej na adres e-mail  
tyczyja@sp114.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.  

2. Praca nie może zawierać elementów cudzego autorstwa. 
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulami-

nu. 
4. Komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 114 dokona podsumowania wy-

ników konkursu i wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Dopuszcza się także przyznanie dodat-
kowych nagród - wyróżnień. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu - 29 marca 2019 r. na stronie internetowej szkoły  
organizującej konkurs. Wręczenie nagród odbędzie się  09 maja 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w czasie gali konkursowej, na którą zostaną za-
proszeni uczniowie wraz z opiekunami. 

6. Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone w galerii prac na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 114. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do wyko-
rzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i 
w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadają-
cych się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku 
uczestnika konkursu. 

9. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe, dla opiekunów dyplomy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1        Data………………………………… 

Oświadczenie 



                                                    

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem - Warszawskiego Konkursu Fotograficznego o Tema-
tyce Literackiej dla uczniów szkół podstawowych z klas IV- VIII "Ty czy ja - kto z nas jest prawdzi-
wy?" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka 
w Warszawie. 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Szkoły Podstawowej nr 114 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie  bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 
na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lute-
go 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie 
wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Szkoły Pod-
stawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie oraz we wszelkich mate-
riałach promocyjnych i reklamowych , bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obro-
tu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię i na-
zwisko oraz wizerunku (strony internetowe organizatora) mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko ucznia) 

Oświadczam ze zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (w tym wi-
zerunku) uczestników konkursu i ich rodziców na potrzeby przeprowadzenia Warszawskiego Konkursu Foto-
graficznego o Tematyce Literackiej dla uczniów szkół podstawowych z klas IV- VIII "Ty czy ja - kto z nas 
jest prawdziwy?" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrze-
ja Cierniaka w Warszawie. 

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

(data i podpis autora pracy konkursowej)  (podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika kon-

kursu) 

W celach promocyjno - informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jej za-
dań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyra-
żam zgodę na: nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalenie, wykorzystywanie, rozpo-
wszechnianie i zwielokrotnianie w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium przez Organizato-
ra konkursu wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas przeprowadzenia konkursu i/lub utrwalonego 
podczas wręczania nagród. Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez Organizatora lub osoby trzecie 
działające w jego imieniu zmian i modyfikacji mojego utrwalonego wizerunku polegającego wyłącznie na 
jego obróbce graficznej (np. zmiana kadrowania) z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w 
żaden sposób zniekształcać mojego wizerunku. 

…………………………………………………………. 

 
data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

 



                                                    

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ( w tym wizerunku) uczestników konkursu i ich rodziców (War-
szawskiego Konkursu Fotograficznego o Tematyce Literackiej dla uczniów szkół podstawowych z klas IV- VIII "Ty czy ja - kto z nas 
jest prawdziwy?" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warsza-
wie. 

I. konkurs, którego organizatorem jest Szkoła).  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z 
późn. zm. ) Organizator Konkursu informuje, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych 
dziecka jest organizator konkursy tzn. Szkoła Podstawowa nr 114 z siedzibą w Warszawie (03–550) przy ul. Remiszewskiej 40. 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: mraboszuk@sp114.edu.pl ; mrabo-
szuk@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 War-
szawa.  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwa-
rzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wska-
zany w pkt 1.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem Konkursu Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i 
dane osobowe dziecka na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka administrator będzie przetwarzał wizerunek 
dziecka celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność placówki, wynikających z jej zadań statutowych w 
ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów. 

Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub osoby uprawnionej do 
jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwa-
rzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Konkursie. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.  

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w tym wizerunku będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub 
przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony 
w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5.Odbiorcy danych osobowych 

Wizerunek dziecka zostanie rozpowszechniony na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody. 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie 
wynikać to z przepisów prawa.  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym 
dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące 
pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwa-
rzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

 



                                                    

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.  

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.  

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą praw-
ną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału dziecka w 
Konkursie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział dziecka w Konkursie.  

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji mię-
dzynarodowych. 

 

OŚWIADCZENIE  

1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych 
(w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, Szkoły) zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z 
jego Regulaminem.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych 
osobowych przez Organizatora, pozyskanych w celu udziału w konkursie.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni 
akceptuję 

……………………………………………………………. 

data i czytelny podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) Organizator 
konkursu informuje, że: 

1.     Administrator danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Organizator 
konkursu. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: mraboszuk@sp114.edu.pl; mrabo-
szuk@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jędrzeja Cierniaka, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa. 

2.     Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i 
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administrato-
ra, wskazany w pkt 1.  

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

W celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyra-
żonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych 
danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
  

4.    Okres przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziany przepisami prawa w 
tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrz-
nych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5.    Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (podmioty przetwarzające), 
np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia 
dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzą-
ce działalność pocztową lub kurierską. 

6.     Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych. 

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą praw-
ną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 



                                                    

Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 
 

8.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.   
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji mię-
dzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Załącznik nr 2 

Karta zgłoszenia 

Nazwa i adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

l.p. imię i nazwisko ucznia klasa 

   

   

   

   

   

 
 

 
 

   

 

Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna: 

……………………………………………………..…………………………………… 

Telefon i mail kontaktowy: 

………………………………………………………………………………………….. 


