
 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych  

do wzięcia udziału w konkursie poświęconym patronom roku 2021 

Regulamin konkursu 

Cele konkursu 

 Uczczenie pamięci wybitnych Polaków i wydarzeń historycznych. 

 Upowszechnianie czytelnictwa. 

 Kształtowanie umiejętności właściwego doboru informacji. 

 Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

 Propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w 

twórczości artystycznej. 

 Rozbudzenie kreatywności młodzieży. 

 

Adresaci:  

uczniowie klas VI- VIII szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego  

i piotrkowskiego 

Organizatorzy konkursu:  

Dyrekcja ZSP nr 3, nauczyciele języka polskiego, historii, religii, bibliotekarze. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach konkursowych: 
 

a. praca pisemna (opowiadanie, esej, inna forma) –nie więcej niż 3 strony formatu A4. 

Temat pracy: "Moja wizja przyszłości inspirowana twórczością Stanisława Lema". 
 

b. praca plastyczna –wykonana dowolną techniką 

Praca na temat wydarzeń, bohaterów, symboli związanych z uchwaleniem Konstytucji  

3 maja 
 

c. prezentacja wykonana w programie Power Point ( nie więcej niż 10 slajdów) 

Odwołując się do biografii i drogi duszpasterskiej Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

uzasadnij nazwanie Go przez Papieża Jana Pawła II PRYMASEM TYSIĄCLECIA. 
 

 

 

 

 

 



 

Prace należy dostarczyć  do 6 VI 2021r. 

 

 prace plastyczne do sekretariatu szkoły:     

  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II ul. Legionów 47, 

 prace literackie na jeden z wybranych adresów mailowych: dominika.szulc@zsp3.tm.pl, 
monika.kapala@zsp3.tm.pl, porczyk1.r.3n@gmail.com, 
 

 prace multimedialne na adres mailowy: miloradovic.e.3n@gmail.com 
 

 Do pracy należy dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej oświadczenie 
rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich 
wszystkich uczestników. 
 

 Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz prawa do prywatności osób 
trzecich. 
 

 Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań sprzecznych 
z przepisami prawa i zasadami etyki. 
 

 Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się  
na wykorzystanie ich w celach promocji szkoły. 
 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście. 
 

 Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą 
wykorzystywane  w działaniach informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej 
placówki. 
 

 Uczestnik konkursu podaje imię i nazwisko , klasę, szkołę, nazwisko opiekuna. 
 

 Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród będą przekazane 
bezpośrednio do laureatów oraz umieszczone na stronie internetowej ZSP nr 3 
www.zsp3.tm.pl 

 
Kryteria oceny prac 

 Zgodność zawartości pracy z tematem konkursu. 

 Twórcze podejście i kreatywność w ujęciu treści. 

 Poprawność merytoryczna i językowa. 

 Ogólny wyraz artystyczny pracy. 

 Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej. 

 
Nagrody  

 

1. Spośród prac uczestników Komisja Konkursowa przyzna nagrody (miejsca od 1 do 3)  

w poszczególnych kategoriach. 

2. Komisja może przyznać dodatkowo do trzech wyróżnień w każdej z kategorii. 

3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 
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Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

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

……… 

nazwa i adres placówki 
 

 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

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

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

imię i nazwisko uczestnika 
 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie  

z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 

2135). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich 

danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą 

przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 

lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako 

laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631  

z późn. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,  danych 

osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji  

na stronie internetowej  i profilu facebook ZSP nr 3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie. 

 *  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie  

z regulaminem konkursu. 

 *  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

 
………………….………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


