
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ” 

 

1. ORGANIZATOR  I  PRZEDMIOT  KONKURSU 

 

1.1.   Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Przemyślu, zwany dalej Organizatorem,  ogłasza 

konkurs plastyczny pod hasłem  ,,Bezpieczna  Droga do Szkoły”,  dla uczniów szkół podstawowych 

z Regionu Podkarpackiego.  

1.2.   Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów szkół 

podstawowych poprzez upowszechnianie oraz  popularyzację przepisów ruchu drogowego  i  

zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.   

1.3.   Przedmiotem inicjatywy  jest stworzenie pracy plastycznej, w postaci rysunku wykonanego 

dowolną techniką , zawierającej się w haśle konkursu  ,, Bezpieczna Droga do Szkoły ”. 

 

2. WARUNKI KONKURSU 

 

2.1.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Regionu Podkarpacia. 

2.2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej  

 KARTY ZGŁOSZENIA wraz z OŚWIADCZENIEM  rodzica/opiekuna prawnego                                        

(załącznik nr 1 do   Regulaminu Konkursu). 

2.3.  Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę. 

2.4.  Na konkurs przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne wykonane w postaci  jednostronnej, 

 w dowolnym formacie i  dowolną techniką plastyczną. Praca na odwrocie powinna być czytelnie  

podpisana: imię, nazwisko, nazwa szkoły, wiek , klasa autora pracy – uczestnika konkursu. 

 

3. OCENA PRACY 

3.1. Konkurs jest jednoetapowy. 

3.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

3.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie     

        przysługuje od niej odwołanie.  

3.4  Po rozstrzygnięciu konkursu dane zwycięzców zostaną podane na stronie internetowej i   

       Facebook  WORD w Przemyślu.  

 

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 

4.1.   Prace konkursowe należy  dostarczać do siedziby Organizatora tj. na adres: WORD Przemyśl,  

  ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. 



4.2.   Prace należy składać w terminie od  01.03 do  08.04.2022r. 

4.3.   UWAGA:  Niezbędne jest wypełnienie i  podpisanie Karty zgłoszenia wraz z Oświadczeniem    

rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1), które należy dostarczyć w zaklejonej kopercie wraz z 

pracą konkursową. 

4.4.  Prace złożone po wyznaczonym terminie , a także bez wypełnionego i podpisanego załącznika  

nr 1  nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

5.1.  Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Organizatora o czym uczestnicy  

tj.  zwycięzcy i wyróżnieni  zostaną powiadomieni. 

5.2.  Informacja o zwycięskich i wyróżnionych pracach znajdzie się na stronie internetowej i  Facebook 

Organizatora. 

5.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania  imienia, nazwiska, nazwy szkoły i 

informacji o laureatach konkursu , a także umieszczenia tych informacji w materiałach 

reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

5.4.  RODO  – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w punkcie 9 

niniejszego regulaminu. 

 

6. NAGRODY 

 

6.1.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.   

 

7. PRAWA  AUTORSKIE 

 

7.1. Złożenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia udziału w konkursie oraz wypełnionego i  

podpisanego Oświadczenia  (załącznik nr 1) jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu 

Plastycznego. 

7.2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie ich na 

stronie internetowej i   facebook  nalężących do  Organizatora,  w lokalnych mediach 

współpracujących z Organizatorem w zakresie popularyzacji i zasad BRD oraz na różnego rodzaju 

materiałach informacyjnych Organizatora np. plakatach, banerach, ulotkach itp. 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

 

8.1.   We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Klauzula RODO 

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu  

informuje, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WORD w Przemyślu z siedzibą w 

Przemyślu z siedzibą, przy ul. Topolowej 7; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail  - iod@wordprzemysl.pl,  tel. 166750658; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) Organizacji konkursu plastycznego  ,,Bezpieczna  droga  do szkoły”  –  art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO;  

b) publikowanie wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) uczestników konkursu  za 

pośrednictwem wszelkich mediów – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody art. 6 

ust. 1 lit. a RODO; 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sądy, 

Urząd Skarbowy, Firma ubezpieczeniowa Rzeczoznawcy itp.), oraz osoby upoważnione przez 

Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych, 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu/ów 

dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

9)  podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a konsekwencją 

ich niepodania jest niemożność realizacji celów określonych w pkt 6. Podanie danych 

osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i może 

nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych; 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@wordprzemysl.pl


Obowiązek informacyjny został spełniony przez administratora w taki sposób że osoby których 

dane dotyczą  mogą  zapoznać się z informacją dot. przetwarzania ich danych osobowych 

pobierając kwestionariusz w holu, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej 

www.wordprzemysl.pl  w zakładce ,, O NAS/RODO ‘’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


