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KONKURS PLASTYCZNY 

”Wiosenne krajobrazy” 

 

§1 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu będzie przedstawienie bogactwa kolorystycznego występującego 

w krajobrazach wiosennych . 

§2 

Założenia organizacyjne 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wiosenne krajobrazy” jest II Ogród Jordanowski 

w Warszawie. Koordynator konkursu: Pani Zofia Nowak. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i wychowankowie z klas I-IV Szkół Podstawowych 

dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
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§3 

Warunki uczestniczenia w konkursie i wykonania pracy plastycznej 

1. Kryterium oceny prac będzie obejmowało, estetykę wykonania, kolorystykę oraz 

zgodność z tematem. 

2. Technika: rysunek, malarstwo 

3. Format pracy:  A-4, A-3 

4. Kategorie wiekowe:  klasy I-IV szkoły podstawowej  

5. Każda placówka proszona jest o dokonanie wstępnej weryfikacji  i przesłanie  

po trzy  prace, w każdej kategorii wiekowej. 

6. Prosimy o dołączenie do prac metryczek zawierających: 

• imię i nazwisko autora, wiek 

• adres placówki, numer telefonu, e-mail 

• imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna 

7. Termin dostarczenia prac: do dnia  18 kwietnia 2023,  na adres: II Ogród Jordanowski, 

ul. Odyńca 6, 02-606 Warszawa.  

8. Prace nadesłane na konkurs nie będą przez organizatora odsyłane. 

9. Warunkiem udziału uczestnika w konkursie plastycznym „Wiosenne krajobrazy”  

jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie, 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie  

i wyrażenie przez niego w imieniu uczestnika zgody na publikację prac zgłoszonych  

do konkursu.  

10. Zgody są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

§4 

Ocena pracy i wyniki konkursu 

1. O wynikach konkursu oraz terminie rozdania nagród  laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 

 

 

Życzymy sukcesów 
Organizatorzy 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Wiosenne krajobrazy” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 4.5.2016) - zwanego dalej RODO 

informuję, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych jest II Ogród Jordanowski w Warszawie (02-606), ul. Odyńca 6 

(dalej występujący jako II OJ), tel. : (22) 844-01-58 e-mail: oj2@eduwarszawa.pl. 

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych, można skontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych II Ogrodu Jordanowskiego, za pomocą adresu e-mail: 

dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie, udokumentowanie 

oraz promocja konkursu „Wiosenne krajobrazy” (w tym: zamieszczenie wizerunku dziecka oraz 

dorobku artystycznego dziecka w publikacjach wewnętrznych II OJ (np. kronika, tablice 

informacyjne w budynku) oraz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych II OJ. 

4. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, wiek i adres oraz nazwa szkoły/placówki (dot. dziecka) 

oraz imię i nazwisko (dot. rodzica/opiekuna prawnego), przetwarzane są przez Administratora 

na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 

5. Podanie ww. danych osobowych własnych i dziecka, niezbędnych do udziału dziecka w konkursie 

jest dobrowolne jednak ich niepodanie oznacza brak możliwości udziału dziecka konkursie 

„Wiosenne krajobrazy”. 

6. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zakres 

każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 

przywołanego na wstępie RODO.  

Z praw tych mogą Państwo skorzystać składając stosowny wniosek w siedzibie Administratora. 

8. W przypadku realizacji żądania w zakresie wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku w celu 

promocyjnym, wizerunek uczestnika nie będzie przetwarzany w materiałach o charakterze 

promocyjnym II OJ.  

9. Państwa i dziecka dane osobowe udostępniane będą pracownikom placówki odpowiedzialnym  

za organizację, przeprowadzenie, dokumentowanie oraz promocję konkursu „Wiosenne 

krajobrazy”, a także osobom mającym dostęp do publikacji wewnętrznych, strony internetowej 

oraz mediów społecznościowych II OJ. 

10. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty nadzorujące i kontrolujące działalność 

II OJ, organy i instytucje z mocy prawa uprawnione do dostępu do tych danych, sądy - w przypadku 

dochodzenia roszczeń, jak również podmioty dostarczające usługi IT  

i współpracujące z II OJ na podstawie zawartych umów i porozumień z zachowaniem zapisów 

przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 



11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  

w II OJ przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Państwa i dziecka dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i rozstrzygnięcia 

konkursu, a po jego zakończeniu dane te mogą być przetwarzane w celach wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Wiosenne krajobrazy” 
 

 

Konkurs „Wiosenne krajobrazy” 

 organizowany przez II Ogród Jordanowski w Warszawie, 

ul. Odyńca 6, 02-606 Warszawa (dalej także: II OJ) 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym*/ ………………………………..……………………………………………. 
                                                                                                                                                                                imię i nazwisko dziecka 

 
i zgłaszam jej/jego*/ udział w konkursie „Wiosenne krajobrazy” oraz oświadczam, że zapoznałem się  
z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 4.5.2016), po zapoznaniu się klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w zakresie: imię i nazwisko, wiek i nazwa oraz adres szkoły/placówki 

oraz moich w zakresie: imię i nazwisko. 
 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż: 
 

• wyrażenie przeze mnie zgody na przetwarzanie ww. danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie wiąże 

się z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w organizowanym konkursie. 

• przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku wycofania zgody po rozpoczęciu konkursu, wycofanie zgody wyklucza możliwość 

uczestniczenia dziecka w kolejnych etapach konkursu.   

• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 
 
 

               ……………………………………………….………………………                                                               ……………………………………………….……………………… 
                                      miejscowość, data                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 
 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRAC 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację prac mojego dziecka wraz ze wskazaniem autora 

pracy tj.: imienia, nazwiska, wieku, nazwy oraz adresu szkoły/placówki i ich zamieszczenie w publikacjach 

wewnętrznych II OJ (np. kronika, tablice informacyjne w budynku), na stronie internetowej II OJ - 

www.ogrodjordanowski.pl i w mediach społecznościowych II OJ tj.: Instagram: 

www.instagram.com/jordanowskimokotow i Facebook: www.facebook.com/jordanowskimokotow.  
  

Moja zgoda obejmuje wykorzystanie prac mojego dziecka wyłącznie w celu promocji II OJ, kształtowania jej 
wizerunku oraz ukazywania osiągnięć i potencjału społeczności II OJ i jest ważna do czasu jej wycofania. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż: 
 

• wyrażenie przeze mnie tej zgody jest dobrowolne jednak jej niewyrażenie wiąże się z brakiem możliwości 

uczestniczenia w organizowanym konkursie. 

http://www.ogrodjordanowski.pl/


• przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. W przypadku wycofania 

zgody po rozpoczęciu konkursu, wycofanie zgody wyklucza możliwość uczestniczenia dziecka  

w kolejnych etapach konkursu.   

• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
      data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych zawierających wizerunek i/lub głos 

mojego dziecka, zarejestrowanych podczas realizacją konkursu „Wiosenne krajobrazy” organizowanego 

przez II OJ i ich zamieszczenie w publikacjach wewnętrznych II OJ (np. kronika, tablice informacyjne w 

budynku), a także na stronie internetowej II OJ (www.ogrodjordanowski.pl) oraz w mediach 

społecznościowych II OJ, tj.: Instagram: www.instagram.com/jordanowskimokotow  i Facebook: 

www.facebook.com/jordanowskimokotow. 
 

Moja zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie w celu promocji II OJ, kształtowania 
wizerunku oraz ukazywania osiągnięć i potencjału społeczności II OJ i jest ważna do czasu jej wycofania. 
 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 
 

 
 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/-y, iż: 
 

• wyrażenie przeze mnie powyższych zgód jest dobrowolne, i pozostaje bez wpływu na udział dziecka  
w konkursie organizowanym przez II OJ. 

• przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 

 
………………………………………………………………………… 
      data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
*/ - niepotrzebne skreślić 

http://www.ogrodjordanowski.pl/
http://www.instagram.com/jordanowskimokotow
http://www.facebook.com/jordanowskimokotow

