
REGULAMIN
 KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

„Stan wojenny oczami współczesnych”

I
Organizator konkursu:

• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

II
Współorganizatorzy:

• Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
• MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Czechowicach-Dziedzicach

III
Cele konkursu:

1. Zapoznanie uczniów z historią stanu wojennego w Polsce w latach 1981–1983. 
2. Przybliżenie i upamiętnienie postaci uczestników wydarzeń 13 grudnia 1981.
3. Krzewienie wartości takich jak wolność, solidarność, patriotyzm.
4. Popularyzacja wiedzy o wolnym słowie i kolportażu ulotek oraz o działalności NSZZ  

„Solidarność”.
5. Budowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia.

IV
Uczestnicy konkursu:

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII–VIII) oraz szkół 
ponadpodstawowych z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

• Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
• Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

V
Zasady przeprowadzenia konkursu:

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a) prace – plakaty muszą być zgodne z tematem Konkursu, samodzielne, twórcze 

i oryginalne; 
b) plakat;
c) format pracy A3;
d) technika dowolna.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
3. Organizator może wykluczyć uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone prace.
5. Przesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na nieodpłatną publikację 

swojego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły (do której uczęszcza) oraz 
bezterminową publikację pracy w ramach promocji Konkursu na stronach internetowych, 
w materiałach informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością 
Organizatora.



6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 29 listopada 2021: 
a) wypełnionej karty uczestnika – Załącznik nr 1, 
b) podpisanego oświadczenia: 

▪ uczestnika (dotyczy uczniów pełnoletnich) – wzór zgody – Załącznik nr 2, 
▪ rodziców/prawnych opiekunów uczestnika (dotyczy uczniów niepełnoletnich) – 

wzór zgody – Załącznik nr 3.
7. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o przesłanie wypełnionych 

dokumentów pocztą tradycyjną lub dostarczenie ich bezpośrednio w kopercie z dopiskiem:  

Konkurs Plastyczno-Historyczny
„Stan wojenny oczami współczesnych”

na adres:
RODN „WOM” w Bielsku-Białej

ul. Legionów 25
43–300 Bielsko-Biała

VI
Komisja konkursowa: 

1. Jury dokona oceny prac zgodnie z regulaminem Konkursu w dwóch kategoriach 
wiekowych:

 I  kategoria: uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych;
II  kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VII
Nagrody:

1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 
2. O terminie i miejscu podsumowania Konkursu, połączonego z rozdaniem nagród, laureaci 

Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie – drogą mailową i telefoniczną.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora.

VII
Informacje dodatkowe:

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Konkursu: 
https://www.wombb.edu.pl  

2. Informacji dotyczących Konkursu udzielają koordynatorzy Konkursu: 
a) Elżbieta Szczypka: tel. 697363939, e-mail eszczypka@wombb.edu.pl  
b) Dorota Babińska-Waluś: tel. 606802398, e-mail dbabinska-walus@wombb.edu.pl 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
4. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Prace konkursowe nie są zwracane uczestnikom Konkursu.

Załączniki:
• Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
• Załącznik nr 2 – Oświadczenie ucznia pełnoletniego
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego 

https://www.wombb.edu.pl/
mailto:dbabinska-walus@wombb.edu.pl
mailto:eszczypka@wombb.edu.pl


Załącznik nr 1
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE PLASTYCZNO-HISTORYCZNYM

„Stan wojenny oczami współczesnych”

I i II kategoria wiekowa

Prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami 

· Imię i nazwisko, wiek, kategoria wiekowa 

………………………………………………………………………………………

· Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

· Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

· Telefon kontaktowy i adres e-mail pełnoletniego uczestnika Konkursu / rodziców 
lub opiekuna prawnego:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że: 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu 
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 – 
RODO). 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Legionów 25. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” 
w Bielsku-Białej jest Adam Korzuch (e-mail: korzuch@infoic.pl, telefon: 509 630 830). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją Konkursu 
(art. 6 ust. 1 pkt b RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie 

krótszy niż 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym przeprowadzony został Konkurs. 
7. Posiada Pani/Pan 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 dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem konkursu plastyczno-historycznego „Stan 
wojenny oczami współczesnych” i przyjmuję jego warunki. (Regulamin jest dostępny na stronie 
internetowej RODN „WOM”w Bielsku-Białej: https://  www.wombb.edu.pl  )

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach opisanych 
powyżej.

................… ........................................................... ..........................… 
data imię, nazwisko (czytelnie) podpis 

Oświadczam, że: □ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody 
na publikację moich wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

Oświadczam, że: □ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody 
na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach opisujących 
i promujących Konkurs. 

................… ........................................................... ..........................… 
data imię, nazwisko (czytelnie) podpis

https://www.wombb.edu.pl/
https://www.wombb.edu.pl/


Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że: 
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu 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 – RODO). 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Legionów 25. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” 
w Bielsku-Białej jest Adam Korzuch (e-mail: korzuch@infoic.pl, telefon: 509 630 830). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją Konkursu 
(art. 6 ust. 1 pkt b RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie 

krótszy niż 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym przeprowadzony został Konkurs. 
7. Posiada Pani/Pan 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 dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
udziału w Konkursie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem konkursu plastyczno-historycznego „Stan wojenny 
oczami współczesnych” i przyjmuję jego warunki. (Regulamin jest dostępny na stronie internetowej RODN 
„WOM”w Bielsku-Białej: https://  www.wombb.edu.pl  ) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, na warunkach opisanych powyżej, danych osobowych mojego dziecka – 
ucznia/uczennicy: 

......................…………………....................................................................… 
imię i nazwisko ucznia/uczennicy (czytelnie) 

.................... .......................................................………………... ..........................… 
data imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna dziecka podpis 

.................... .......................................................………………... ..........................… 
data imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna dziecka podpis

Oświadczam, że:  □ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody 
na publikację wyników Konkursu mojego dziecka (dane j.w.) na stronie internetowej Organizatora. 

Oświadczam, że: □ wyrażam zgodę □ nie wyrażam zgody 
na publikację wizerunku mojego dziecka (dane j.w.) na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach 
opisujących i promujących Konkurs. 

.................... .......................................................………………... ..........................… 
data imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna dziecka podpis 

.................... .......................................................………………... ..........................… 
data imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna dziecka podpis 

https://www.wombb.edu.pl/
https://www.wombb.edu.pl/

