
 Patronat nad konkursem objęła 

 

 

 

 

 

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest w partnerstwie  

ze Stowarzyszeniem TRAKT. 

 

 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Przewidywany termin 

rozstrzygnięcia konkursu – luty 2020.  

O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs zainteresowanych 

poinformujemy telefonicznie. 

 

 

Zdjęcia wyróżniających się prac konkursowych  

z dotychczasowych edycji można obejrzeć na stronie  

szkoły www.sp22.pl w zakładce Z życia szkoły. 

 

Kontakt w sprawie konkursu  

Iwona Blank tel. 603 700 167  

e-mail   iwona_blank@sp22.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp22.pl/
mailto:iwona_blank@sp22.pl


Topniejące lodowce, znikające lądy, ocieplenie, 

zanieczyszczenie... Z przerażeniem dowiadujemy się o zmianach 

klimatu na Ziemi. Zachodzą tak szybko... Jest naprawdę mało czasu, 

aby zrobić coś dobrego dla naszej planety.  

Dlatego konieczna jest natychmiastowa interwencja... 

 

Temu, co zagraża naszej niezwykłej, niebieskiej planecie mogą 

przeciwstawić się tylko prawdziwi bohaterowie. Właśnie tacy, jak ty! 

Uzbrój się w oręż wiedzy i stań do walki z wrogiem! 

 

Wykreuj superbohatera, który skutecznie upora się  

z naszymi ziemskimi problemami. 

 

Pamiętaj, każdy z nas może uratować świat! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

Zapraszamy  

do udziału w konkursie! 
 

Jury powołane przez organizatorów oceni:  
 stronę literacką (oryginalność, pomysłowość,  
           poprawność stylistyczną i ortograficzną), 
 
 szatę graficzną (pomysłowość i estetykę wykonania  
           oprawy, strony tytułowej, ilustracji). 

 
 Na zwycięzców  czekają nagrody.  Przewidujemy przyznanie 

nagród głównych i wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych  
(kl. III – IV, kl. V – VI, kl. VII-VIII). Komisja konkursowa zastrzega 
sobie prawo do innego podziału nagród. 

 
ZASADY   UCZESTNICTWA 

 
 Konkurs „Piszę książkę” adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych. Uczestnikami będą uczniowie, którzy w terminie  
do 8 stycznia 2020 roku dostarczą efekt swojej indywidualnej,  
samodzielnej twórczości pisarskiej, ilustratorskiej i edytorskiej 
(treść i forma zależy wyłącznie od inwencji twórczej autora). 

 
Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie 

rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika  
na potrzeby konkursu. Tekst oświadczenia w załączeniu. 
 
Pracę konkursową wraz z wypełnioną metryczką należy przesłać  
na adres: 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 
ul. Czwartaków 6 

09 – 403 Płock 
z dopiskiem na kopercie: „Piszę książkę”. 

 



 
Metryczka autora pracy przygotowanej 

na XVIII Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę” 
 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………… 

Klasa …………………………. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora. 

 

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

     podpis autora                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Proszę wstawić znak „X” 

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

(imię i nazwisko dziecka) w Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22  

im. Janusza Korczaka w Płocku. 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.  

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 

w celu wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę”. 

Jestem świadomy/a, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym 

momencie, co jednakże będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego 

dziecka do udziału w konkursie lub Jego oceniania i wynagradzania przez 

organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęć) na 

stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, czy też oficjalnym portalu Facebook 

organizatora konkursu/szkoły/placówki do celów promocyjnych. Zgoda ma 

charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz  

z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz klasy/nazwy szkoły. Zgoda ma 

charakter dobrowolny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 

im. Janusza Korczaka w Płocku.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Elżbieta Wituska tel. 24 367 89 34 email: 

elzbieta.wituska@zjoplock.pl. 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę” 

zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem konkursu. W zakresie wykorzystania 

wizerunku dziecka dane osobowe przetwarzane są, do celów promocyjnych, na podstawie zgody 

rodzica/opiekuna prawnego.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda 
wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) – w zakresie 
wykorzystania wizerunku dziecka.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać  
w dowolnym momencie, co jednakże skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez 
Państwa dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku Państwa 
dziecka ma charakter nieodpłatny i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował 
niemożliwością wykorzystania wizerunku Państwa dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. 
Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele 
Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych.  

7. Działanie fanpage’a organizatora konkursu/szkoły/placówki jest zgodne z wymogami, które są 
zawarte w regulaminie administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej. Informacje 
zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio 
administrowane przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej. Administrujemy 
Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie 
wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności 
oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację 
z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka 
konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a organizatora 
konkursu/szkoły/placówki nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych 
przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowych. Nie mamy kontroli nad tym, jakie 
dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza.  
Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies 
tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców 
oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, 
mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. 

8. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie rozpowszechniania wizerunku 
dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny 
wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym Państwa dane osobowe gromadzone przez 
administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia 
aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego 
dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
danych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  
z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach 
administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,  
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali 
lub/i aplikacji społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw 
trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook 
posiada certyfikat EU – US Privacy Shield. 

11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  
a) prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą 
ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim 
zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;  
b) prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą 
może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich 
treść zostały błędnie zebrane; 
c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może 
żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków 
administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane 
dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po 
otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do 
ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek 
uzasadniających ograniczenie przetwarzania; 
e) prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie 
jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy,  
a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany; 
f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może 
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje 
jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO 
(interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). 

12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie  
z prawem. 
 
 


