
I Międzyszkolny Konkurs Projektowania Ubioru 

pod hasłem: 

„Stylizacja odzwierciedleniem projektu plastycznego” 

 

Zapraszamy 

uczniów klas 7 i 8 

do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie 

http://www.zsp5.edu.pl/ 



REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w konkursie wyłaniającym zwycięzców wystawy 

pokonkursowej. 

 

§ 2. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest rozwijanie twórczej i aktywnej postawy młodych ludzi zainteresowanych branżą 

modową. 

 

§ 3. ADRESACI 

Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i adresowany jest do uczniów klas siódmych i 

ósmych szkół podstawowych. 

 

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy wykonują: 

• jeden rysunek plastyczny całej stylizacji przedstawionej na sylwetce. 

Rysunek może być wykonany dowolną techniką malarską w formacie A3. 

• oraz zdjęcie będące odzwierciedleniem tej stylizacji. 

Zdjęcie zaprojektowanej stylizacji może być  przedstawione na sylwetce, manekinie lub wieszaku. 

2. Prace powinny być wykonane samodzielnie. 

3. Przyjmujemy maksymalnie 3 prace konkursowe z jednej szkoły. 

4. Prace należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do 07.05.2021 r. na adres: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 5   

im. gen. Władysława Sikorskiego 

ul. Brzeska 95, 08-102 Siedlce 

5. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa, oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz oświadczenie dotyczące zgody na udział dziecka w konkursie, które 

powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 

6. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko, szkołę, klasę, dane opiekuna 

(tel. kontaktowy). 

7. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie. 

8. Praca po konkursie zostaje własnością organizatora. 

 



§ 5. OCENA PRAC, NAGRODY 

1. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać: 

• oryginalność ubioru (pomysłowość wykonania) 

• wkład pracy 

• dokładność odzwierciedlenia projektu plastycznego ze zdjęciem stylizacji 

• estetykę wykonania 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  15.05.2021 r. na stronie internetowej Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach ( http://www.zsp5.edu.pl/ ). 

3. Prace oceniane będą przez powołaną komisję. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo późniejszego ich 

wykorzystania zgodnie z uznaniem. 

5. Projekty zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach oraz na stronie naszej szkoły. 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy (miejsca I – III) cenne 

nagrody. 

7. Fundatorem nagród są lokalni przedsiębiorcy siedleccy. 

 

 

§ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalny nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach. 

2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować telefonicznie z Aleksandrą 

Chojecką pracownikiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalny nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Siedlcach (tel. 604 185 498) 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 

prac na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalny nr 5  im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Siedlcach czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w 

związku z promocją działalności edukacyjnej szkoły, a także w celach archiwizacyjnych i 

rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, 

4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 

nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest: 

http://www.zsp5.edu.pl/


- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

- opublikowanie informacji o laureatach, 

- archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach [2] - przez czas określony w tych przepisach 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

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

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością 

edukacyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych 

osobowych w społeczeństwie 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 

2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 217 ze zm.) 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje warunków regulaminu konkursu. 

2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły http://www.zsp5.edu.pl/ 

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, również w trakcie trwania 

konkursu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów, o czym niezwłocznie poinformuje 

zainteresowanych. 

 

 

http://www.zsp5.edu.pl/


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ………………………………..(imię i nazwisko dziecka) przez umieszczanie zdjęć i 

filmów zawierających wizerunek dziecka zarejestrowany podczas realizacji: I Międzyszkolnego 

Konkursu Projektowania Ubioru pod hasłem: „Stylizacja odzwierciedleniem projektu 

plastycznego” prezentowanego na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 

im. Gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach, w mediach społecznościowych, w prasie, w 

siedzibie Administratora, na Facebooku szkolnym, w księgach pamiątkowych w celach 

promocyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w 

Siedlcach. 

 

 

Oświadczam że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia na adres korespondencyjny lub adres e-mail: zsp5@adres.pl   

 

 

|Oświadczam, że zapoznałam/em* się z w/wym. klauzulą informacyjną, a wyrażone przez mnie 

zgody są dobrowolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlce, dnia……………………………..   ………………………………… 
                               data      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

mailto:zsp5@adres.pl


KARTA UCZESTNICTWA 

I Międzyszkolnego Konkursu Projektowania Ubioru 

pod hasłem: 

„Stylizacja odzwierciedleniem projektu plastycznego” 

KLASY VII i VIII 
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY 

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

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

2. TELEFON................................................................................................................................. 

3. E-MAIL..................................................................................................................................... 

L.p. 

Nazwisko i imię ucznia 

Klasa Nazwisko, imię i nr tel. nauczyciela 

przygotowującego do konkursu 

1. 

   

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w celu zamieszczenia 

w Internecie listy laureatów i wykorzystania zdjęć na stronie internetowej szkoły. 

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY      PODPIS DYREKTORA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA  W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

imię:  …………….……………………………………………………..……………… 

nazwisko: ..…………….........................................................................................……….... 

szkoła:  ............................................................................................................................... 

wiek:   ……………………………………………………...…………………………… 

w I Międzyszkolnym Konkursie Projektowania Ubioru  pod hasłem:  „Stylizacja 

odzwierciedleniem projektu plastycznego” 

 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny w materiałach przesłanych do 

placówki lub u nauczyciela zgłaszającego uczestnika konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..…………… 

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 


