
 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

 

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej 

w Rzeszowie 

 

zaprasza uczniów szkół podstawowych  

imienia Marii Grzegorzewskiej do wzięcia udziału  

w konkursie plastycznym pt.   

„Maria Grzegorzewska- słowem malowane” 

 

   „Życzliwość wywołuje życzliwość, przyjaźń rodzi przyjaźń” 

„Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie  

i do osobistego szczęścia” 

„Dobroć człowieka jest bezcennym skarbem na świecie” 

 

 

 

Organizator konkursu: 

Zespół Szkół  

przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

ul. Lwowska 60 

35-301 Rzeszów 

Tel. 17 866 42 68 



W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 Rokiem Marii 

Grzegorzewskiej, serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod 

hasłem: 

 

„Maria Grzegorzewska- słowem malowane” 
 

                  „Życzliwość wywołuje życzliwość, przyjaźń rodzi przyjaźń” 

„Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia" 

              „Dobroć człowieka jest bezcennym skarbem na świecie” 

 

 

Cele konkursu: 

Głównym celem konkursy jest przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej. 

Cele dodatkowe: 

- uwrażliwienie na zagadnienie niepełnosprawności; 

- kształtowanie pozytywnej podstawy wobec osób z niepełnosprawnościami; 

- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej; 

- rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dzieci i młodzieży;  

- propagowanie zdolności plastycznych; 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz sprawności manualnej. 

1. Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

 

2. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej których patronem szkoły 

jest Maria Grzegorzewska. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, do jednego z haseł, 

myśli przewodniej autorstwa Marii Grzegorzewskiej.  

3. Każdy uczestnik - może nadesłać tylko jedną pracę. 

4. Praca plastyczna musi być autorstwa zgłaszającego, nigdzie wcześniej niepublikowana, 

niedopuszczalny jest plagiat lub też zgłoszenie nie swojej pracy. Przekazanie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. Autor, dokonując zgłoszenia poprzez sam fakt przesłania pracy zaświadcza, że jest jego 

autorem, posiada wszelkie prawa autorskie do pracy. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej (1 praca od 

jednego uczestnika w formacie A4). 

7. Technika pracy pozostaje dowolna np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby 

olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, wyklejanki, collage itp. 



8. Szkoły mogą zgłosić dowolną ilość prac. 

9. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia z 

danymi autora pracy (załącznik do regulaminu). 

Prace wraz z kartami zgłoszenia i zgodami należy przesłać na adres placówki:  

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  

ul. Lwowska 60 , 35-301 Rzeszów 

10. Termin : do 1 czerwca 2022 roku (decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora). 

11. Prace powinny być zapakowane w kopercie z dopiskiem:  

„Konkurs plastyczny- Maria Grzegorzewska- słowem malowane” 

 

3. Ocena prac konkursowych 

1. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną 

przyznane nagrody rzeczowe. Nagrody do laureatów zostaną dostarczone drogą pocztową. 

2. Jury weźmie pod uwagę : 

 umiejętność doboru tematu pracy,  

 jakość wykonania,   

 oryginalność. 

3. Decyzje Jury są ostateczne. 

4. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.  

4. Podsumowanie konkursu 

1. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa pokonkursowa w Zespole Szkół przy 

Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

 2. Wyniki zostaną opublikowane do dn. 8 czerwca 2022 na stronie internetowej szkoły: 

www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl, szkolnym Facebooku. 

1. 3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu. 

2. 4. Organizator przyzna nagrody i dyplomy. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca i 3 

wyróżnienia. 

3. 5. Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: 

     Ewa Sondej - ewasondej12@onet.pl 

     Małgorzata Sawicka - gosiasawicka@interia.pl 

  

 

5. Dane osobowe i prawa autorskie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 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 (RODO): 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

mailto:ewasondej12@onet.pl
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2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Maria Grzegorzewska- 

słowem malowane” organizowanego w ramach obchodów Roku Marii Grzegorzewskiej. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia 

wymienionego przedsięwzięcia. 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w danym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących uczestnika, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

6. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym. 

7. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym przedsięwzięciu. Dane 

udostępnione przez uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcą danych będzie tylko organizator Konkursu. 

 

6. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Prace konkursowe przechodzą na 

własność Organizatora. 

2. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w 

konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora 

konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych  

i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji Organizatora.  

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna 

prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu).  

4. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora. 

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 



Załącznik 

  

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM „Maria Grzegorzewska- słowem malowane” ORAZ NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  

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

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................................. 

 

w konkursie „Maria Grzegorzewska- słowem malowane”  oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie 

pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie: gazetki, wystawy pokonkursowej i prezentacji na 

stronie internetowej szkoły (www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl), na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 

04.02.1994 r. (Dz.U 2018, poz.1191 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka 

(imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół 

Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. 

Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.  

2. Wszelkie sprawy związane z przekazywaniem i przetwarzaniem danych osobowych należy 

kierować do Inspektora Danych Osobowych, dostępnego pod numerem tel. 17 8664268 lub adresem 

e-mail: rodo@szkolaszpitalna.rzeszow.pl).  

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w 

konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) RODO.  

4. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pana oraz Pana/Pani dziecka będą upoważnieni pracownicy 

Administratora.  

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarza (zgodnie z przepisami prawa).  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO.  

7. Dane osobowe zawarte w metryczce będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz okres 

publikacji prac konkursowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby dziecko mogło 

uczestniczyć w konkursie.  

 

 

data                                                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

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