
1 
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 
ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec 
tel. 17 5837417, 17 5863522, 17 5839716 www.psouu.mielec.pl  
NIP: 817-18-84-895 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Razem łatwiej” 

Zmiana z dnia 09.04.2021r. 

ogłoszonego w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 

specjalnych oraz placówek dla osób niepełnosprawnych. 

2. Organizatorem oraz odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, ul. 

Wojsławska 278, 39-300 Mielec. 

3. Uczestnicy konkursu: 

a. uczniowie klas 0 – IV szkół podstawowych, 

b. uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych, 

c. uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

d. uczniowie szkół i placówek specjalnych (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze), 

e. podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych (środowiskowe domy 

samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej). 

II. Cel konkursu: 

Coroczną  już tradycją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Mielcu stał się organizowany na przełomie maja i czerwca Dzień Godności Osób 

Niepełnosprawnych. Celem Dnia Godności jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności 

i pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zwrócenie uwagi na bariery 

(edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im 

prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności przypada w maju, a właśnie 5 maja w całej Europie 

obchodzony jest także dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 

Celem konkursu jest uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest współpraca i wzajemne 

poszanowanie. Razem łatwiej pokonywać trudności i żyć z uśmiechem na twarzy. 

III. Ramy czasowe 

Konkurs trwa od 17 marca 2021r. do 23 kwietnia 2021r. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 14 maja 2021r. 

IV. Etapy konkursu 

Konkurs jest jednoetapowy i ogłoszony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 

specjalnych oraz placówek dla osób niepełnosprawnych z powiatu mieleckiego. 

V. Zakres tematyczny 

• W konkursie należy wykonać autorską pracę plastyczną o tematyce: „Razem łatwiej”. 

http://www.psouu.mielec.pl/
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• Forma plastyczna wykonania pracy – dowolna, za wyjątkiem prac wykonanych z materiałów 

sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych. 

• Format pracy nie większy niż A3. 

VI. Sposób zgłaszania się uczestników 

1. Zgłaszającym może być szkoła lub placówka dla osób niepełnosprawnych a także osoby 

indywidulane. 

2. Uczestnik może przygotować tylko jedną pracę. Brak limitu prac dla szkół i placówek. 

3. Uczestnicy konkursu przygotowują indywidualnie pracę plastyczną własnego autorstwa. Prawa 

autorskie przedstawionych do konkursu prac przechodzą na organizatora. 

4. Prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika 

konkursu, klasa, nazwa szkoły lub placówki. 

5. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w konkursie jest podpisanie przez rodziców / opiekunów prawnych 

formularzy stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, tj.: 

• „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku 

życia”, „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” 

Osoby pełnoletnie zobowiązane są do dołączenia zgody i klauzuli, stanowiących załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu, tj. : 

• „Zgoda na udział w konkursie”, „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” 

Wyrażenie zgody musi być dołączone do pracy konkursowej, w przeciwnym razie praca nie będzie 

dopuszczona do konkursu. 

Prace należy przesłać do dnia 23 kwietnia 2021r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, ul. 
Wojsławska 278, 39-300 Mielec 
z dopiskiem na kopercie: „Praca konkursowa” 
 
lub 
Wykonać zdjęcie lub skan pracy konkursowej w formie cyfrowej i przesłać Organizatorowi drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.orew.mielec@psouu.org.pl do 23.04.2021 r. według 

następujących specyfikacji: 

• format: JPG, 

• kolory w standardzie RGB, 

• rozdzielczość: mnimum 300 dpi 

• wielkość załącznika: do 10MB 

Temat wiadomości: KONKURS PLASTYCZNY 

W treści wiadomości: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa szkoły lub placówki, klasa (dotyczy 

uczniów). 

http://www.psouu.mielec.pl/
mailto:sekretariat.orew.mielec@psouu.org.pl
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UWAGA! do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców/opiekunów formularze: 

• „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział 

w konkursie” lub „Zgoda na udział w konkursie” – dotyczy osób pełnoletnich. 

• „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” 

VIII. Skład komisji konkursowej i kryteria oceny 

1. Komisja konkursowa składa się z osób reprezentujących Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu. Liczba członków komisji: 3 osoby. 

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• związek pracy z tematyką konkursu (skala ocen: 1 – 10 pkt.) 

• pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy (skala ocen: 1 – 10 pkt.) 

4. Praca komisji konkursowej zostanie udokumentowana protokołem z narady Komisji 

Konkursowej. 

5. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca w następujących kategoriach: 

• uczniowie klas 0 – IV szkół podstawowych, 

• uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych, 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

• uczniowie szkół i placówek specjalnych, 

• podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych. 

6. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 14 maja 2021r. o czym 

organizator poinformuje na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.psouu.mielec.pl. 

7. Lista zwycięzców konkursu oraz najlepsze autorskie prace zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Stowarzyszenia: www.psouu.mielec.pl. 

IX. Zasady nagradzania / rodzaje nagród 

1. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zapewnione są przez organizatora konkursu. 

2. Nagrody dla laureatów oraz Dyplomy zostaną dostarczone do szkół i placówek do 15.06.2021r. 

przez reprezentanta Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koła w Mielcu, po ustaleniu terminu z Dyrektorem szkoły lub placówki 

zgłaszającej prace do konkursu. 

X. Pozostałe ustalenia 

1. Podpisana przez rodziców / opiekunów prawnych uczestnika konkursu lub pełnoletniego 

uczestnika konkursu zgoda na udział w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

http://www.psouu.mielec.pl/
http://www.psouu.mielec.pl/
http://www.psouu.mielec.pl/
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4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

5. Prace niekompletnie opisane oraz bez wymaganych zgód nie będą brane pod uwagę w ocenie. 

6. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu, nie będą zwracane 

i mogą być publikowane, m.in. na stronie internetowej PSONI Koło w Mielcu, profilu 

organizator na Facebooku. 

7. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać: Joanna Augustyn , pod numerem telefonu: 175837417, 

175863522 lub e-mail: sekretariat.orew.mielec@psouu.org.pl . 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik Nr 1 - „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie 

ukończyło 18 roku życia”, „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. 

2. Załącznik Nr 2 - „Zgoda na udział w konkursie”, „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych”. 

  

http://www.psouu.mielec.pl/
mailto:sekretariat.orew.mielec@psouu.org.pl
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Załącznik nr 1 

 

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

dzień, miejscowość 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY 

 

Administratorem Danych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278, 39-300 Mielec. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych a także danych mojego dziecka - …......................................... (imię i nazwisko dziecka) 

w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym „Razem łatwiej”. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania zgody 

w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania w okresie od 

momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania. 

 

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

podpis osoby składającej wyrażenie zgody 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), organizator Konkursu Plastycznego 

„Niepełnosprawni są wśród nas” tj. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Mielcu, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana dziecka 

jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 

z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278, 39-300 Mielec, zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. 

http://www.psouu.mielec.pl/
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2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem: jest realizowany drogą e-mailową bop.mielec@psoni.org.pl . 

4. Pani / Pana dane osobowe (oraz dane dziecka) przetwarzane będą w ściśle określonym 

minimum w zakresie niezbędnym do realizacji czynności związanych z Konkursem Plastycznym 

„Razem łatwiej”.  Dane nie będą przekazywane podmiotom nie wymienionym w przepisach 

prawa, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim. 

5. Pani / Pana dane osobowe (oraz dane dziecka) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO: wyrażona zgoda. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 

3 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do: 

a) uzupełnienia, wypisania dokumentacji konkursowej 

b) przekazania informacji o laureatach konkursu wraz z fotorelacją nagrodzonych autorskich 

prac plastycznych na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 

c) przekazania informacji o laureatach konkursu do placówek biorących udział w konkursie 

6. Posiada Pani / Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) przenoszenia danych, 

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani / Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych 

osobowych podlegającą przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, 

której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów 

administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie 

Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty. 

9. Pani / Pana dane osobowe (oraz dane dziecka) przetwarzane będą do momentu wycofania 

wyrażonej zgody. 

….................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

http://www.psouu.mielec.pl/
mailto:bop.mielec@psoni.org.pl
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Załącznik nr 2 

 

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

dzień, miejscowość 

 

 

WYRAŻENIE ZGODY 

 

Administratorem Danych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278, 39-300 Mielec. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, art. 8 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych  w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym „Razem łatwiej”. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania w okresie od 

momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania. 

 

 

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

podpis osoby składającej wyrażenie zgody 

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), organizator Konkursu Plastycznego 

„Niepełnosprawni są wśród nas” tj. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Mielcu, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278, 39-300 

Mielec, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani / 

Pana danych osobowych. 

http://www.psouu.mielec.pl/
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2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem: jest realizowany drogą e-mailową bop.mielec@psoni.org.pl . 

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym minimum w zakresie 

niezbędnym do realizacji czynności związanych z Konkursem Plastycznym „Razem łatwiej”.  

Dane nie będą przekazywane podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa, organizacjom 

międzynarodowym ani państwom trzecim. 

5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO: wyrażona 

zgoda. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani/Pana dane 

osobowe konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, 

w tym do: 

• uzupełnienia, wypisania dokumentacji konkursowej 

• przekazania informacji o laureatach konkursu wraz z fotorelacją nagrodzonych 

autorskich prac plastycznych na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 

• przekazania informacji o laureatach konkursu do placówek biorących udział w 

konkursie 

6. Posiada Pani / Pan prawo do: 

1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

2. przenoszenia danych, 

3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani / Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych 

osobowych podlegającą przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, 

której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów 

administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie 

Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty. 

9. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania wyrażonej zgody. 

 

….................................... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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