


Regulamin Konkursu
"WZMACNIAM SWOJE SKRZYDŁA"

§ 1
Cel: 
Inspirowanie uczniów do refleksji na temat własnego potencjału rozwojowego. 
Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.
Kształtowanie  dostrzegania i pokazywania swoich talentów.
Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

§ 2
Organizator konkursu: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka

§ 3
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wieliczka
w trzech kategoriach wiekowych: 
a) uczniowie klas I – III,
b) uczniowie klas IV – VI,
c) uczniowie klas VII – VIII.
2. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy zgodnej z celem konkursu.
3. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę.
4.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  nadsyłanych  prac, 
powstałe przed dostarczeniem pracy do siedziby organizatora.
5.  Materiały  przesłane  na  konkurs  nie  podlegają  zwrotowi  i  są  przesyłane  na  koszt 
uczestnika.
6.  UWAGA.  Do  pracy  należy  dołączyć  metryczkę  konkursową  (załącznik)  Metryczka 
powinna być trwale przytwierdzona do pracy. Jeśli to niemożliwe praca powinna być trwale 
opisana w następujący sposób: imię i nazwisko Autora, szkoła oraz klasa, do której Autor  
uczęszcza.
7. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi  i  nie  przedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na 
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

§ 4
Tematem  konkursu  jest  przedstawienie  własnych  talentów,  marzeń,  aspiracji
i pozytywnych cech, w sposób który może stanowić inspirację dla innych.

§ 5
Forma pracy konkursowej:

Krótki film (nie dłuższy niż 40 sekund), nagrany w formacie umożliwiającym odtworzenie
w dostępnych, darmowych programach komputerowych.



§ 6
Terminy:
1. Prace należy nadesłać w terminie do 10 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla 
pocztowego)  na  adres:  Zespół  ds  Programów  i  Projektów  Miejsko  Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej,  ul.  Pocztowa  1,  32-020  Wieliczka,  z  dopiskiem  „KONKURS: 
Wzmacniam swoje skrzydła”.

2.  Prace  można  nadsyłać  również  w  formie  elektronicznej  na  adres: 
sekretariat@mgopswieliczka.pl.  Do  pracy  w  formie  elektronicznej  wymagane  jest 
dołączenie scanu metryczki.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 17 czerwca 2021 r. na stronie internetowej:
www.mgopswieliczka.pl

§ 7
Ocena prac konkursowych:
Praca musi stanowić dzieło autora.
Prace oceniane będą pod kątem:
1. zgodności z tematem,
2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
3. atrakcyjności formy przekazu,
4. walorów estetycznych.

§ 8
Nagrody:
1. Nagrody i  wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych, zgodnie
z § 3 ust. 1 regulaminu.
2.  Laureatami konkursu zostaną 3 osoby z każdej  kategorii  wiekowej  wskazane przez 
Komisję Konkursową.
3.  O  terminie  i  sposobie  przekazania  nagród  Autorzy  (i/lub  Opiekunowie)  zostaną 
powiadomieni.
4. Komisja zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
5. Planuje się publikację najlepszych prac m.in. na stronach internetowej
www.wieliczka.eu, www.mgopswieliczka.pl.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie
przechodzą na inne osoby.

§ 9
Informacja  dotycząca ochrony danych osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wieliczce.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych 
Pani/Pana/dziecka  jest  Miejsko  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Wieliczce,  ul. 
Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  jest Pan Jacek Krzyżaniak, tel. 500-
610-605,  e-mail:  iod@wieliczka.eu.  Dane  osobowe  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka 
przetwarzane będą w celu realizacji zadań  wynikających z powyższego Regulaminu, na 
podstawie  art.  9  ust  2  pkt  a)  –  czyli  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonej  zgody;
3)  Dane  te  będą  przechowywane  przez  okres  określony  przepisami  prawa.  Dane 
Osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  przez  Administratora  Danych 



Osobowych  jedynie  w  celu  realizacji  konkursu  i  zostaną  trwale  usunięte  po  ustaniu 
konkursu;
4) Przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)  sprostowania  (poprawiania)  w  przypadku  gdy dane  osobowe  są  nieprawidłowe  lub 
niekompletne,
c)  żądania  usunięcia  danych  osobowych  (tzw.  prawo  do  bycia  zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 
jest  podstawą  przetwarzania  danych  i  nie  ma  innej  podstawy  prawnej  przetwarzania 
danych,
-  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  na  mocy  art.  21  ust.  1  ogólnego 
rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 
uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na 
mocy  art.  21  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  ochrony  danych  wobec  przetwarzania,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,
d)  wniesienia  skargi  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie  danych  osobowych,
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-  osoba,  której  dane  dotyczą  kwestionuje  prawidłowość  danych  osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu  danych  osobowych,  żądając  w  zamian  ograniczenia  ich  wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
-  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  na  mocy  art.  21  ust.  1  Ogólnego 
rozporządzenia  ochrony  danych  wobec  przetwarzania  –  do  czasu  stwierdzenia,  czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu  osoby,  której  dane  dotyczą.  Z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  na  podstawach 
podanych  wyżej  przetwarzanie  zostało  ograniczone,  takie  dane  osobowe  można 
przetwarzać,  z  wyjątkiem  przechowywania,  wyłącznie  za  zgodą  osoby,  której  dane 
dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
krajowego lub Unii Europejskiej,
f)  prawo  do  przenoszenia  danych  na  zasadach  określonych  w  art.  20  Ogólnego 
rozporządzenia z obowiązującym prawem;
5)  Podanie  Administratorowi,  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  wynikających
z niniejszego regulaminu ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania 
wymaganych  danych  osobowych  może  skutkować  brakiem  możliwości  udziału
w przedmiotowym konkursie;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka 
będą:  Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa  m.in.  takie  jak  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które  wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa  oraz  Komisja 
Konkursowa;
7) Inne informacje: Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany.  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do 



państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
8)  Wyrażam zgodę  na  zamieszczanie  przez  organizatorów wizerunku  mojego  dziecka 
utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach 
internetowych  i  profilach  w  portalach  społecznościowych  (Facebook)  organizatorów 
konkursu. 

§ 10
Postanowienia końcowe:
1.  Informacje  o  ogłoszeniu  konkursu  oraz  jego  Regulamin  dostępne  są  na  stronie 
internetowej Organizatora.
2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który 
zastrzega sobie prawo do ich publikacji  (w części lub w całości).  Każdy biorący udział
w  konkursie,  nadsyłając  prace  konkursową,  wyraża  zgodę  na  wykorzystanie
i  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach  publikacji  listy  laureatów  oraz  podania 
autorstwa pracy konkursowej.
3.  Każdy biorący udział  w konkursie,  nadsyłając prace konkursową, akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu.
4.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  regulaminie  zastosowanie  mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.



KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU

"WZMACNIAM SWOJE SKRZYDŁA"

Tytuł pracy
nadesłanej na konkurs:

Imię i nazwisko Autora:

Szkoła:

Klasa:

Adres do korespondencji:

E-mail do rodzica/opiekuna 
prawnego Autora:

Telefon do rodzica/opiekuna 
prawnego Autora:

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

miejscowość i data podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 



OŚWIADCZENIA 

Jako przedstawiciel ustawowy  .............................................................................................
imię i nazwisko dziecka

udzielam niniejszym zgody na udział  dziecka w Konkursie,  którego Organizatorem jest 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul.  Sienkiewicza 26, 32-020 
Wieliczka zwany dalej Organizatorem.

Oświadczam,  że  informacje  przedstawione  przeze  mnie  we  wniosku  konkursowym są 
zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  konkursu  w  szczególności
z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych, akceptuję ten regulamin i wyrażam 
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  mojego 
dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Wieliczce  w  celu  i  zakresie  określonym  ww.  Regulaminem.

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

miejscowość i data podpis Rodzica/Opiekuna prawnego


