
Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego na plakat 

„  Profilaktyka raka piersi” 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.  

Konkurs jest jednym z zadań realizowanych w ramach Kampanii miejskiej „Profilaktyka raka piersi wśród 

dąbrowskiej  młodzieży” odbywającej się pod patronatem Prezydenta Dąbrowy Górniczej.  

Koordynatorem projektu jest Wydział Polityki Społecznej, Partnerami projektu są: 

• Wydział Oświaty, Wydział Marki Miasta, Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego 

• Katarzyna Stachowicz 

• Fundacja Oko w Oko z Rakiem, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie Czerwone 

Szpilki, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość 

• wybrane szkoły ponadpodstawowe, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Spółka Fabryka Pełna Życia, 

instytucje miejskie. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

• wyłonienie najlepszego plakatu związanego z tematyką „Profilaktyka raka piersi”  

• pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów  szkół ponadpodstawowych Dąbrowy Górniczej. 

2. Każda szkoła dostarcza do organizatora maksymalnie 2 plakaty konkursowe, wybrane spośród zgłoszonych w 

danej placówce. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w 

formacje B1 i dostarczenie go do siedziby organizatora w regulaminowym terminie. 

2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika 

komputerowa, techniki mieszane. Projektując plakat należy posłużyć się m.in. poniższymi kryteriami: 

a)  prostoty (przekaz musi być tak prosty, aby można go było sprowadzić do kilku słów, musi być łatwy do 

przyswojenia już za pierwszym spojrzeniem. Na plakacie jest miejsce na jeden tylko motyw. Należy 

przemawiać dobitnie, głównie przy pomocy obrazów, używać dużych elementów graficznych i umieszczać je 

na tle, które nie rozprasza uwagi), 

b) czytelności (przesłanie powinno być zrozumiałe, hasło zwięzłe, łatwe do zapamiętania. Należy używać 

dużej, wyraźnej czcionki. Zdecydowane liternictwo jest bardziej czytelne z większej odległości, a hasło 

złożone delikatnym krojem pisma lub wydrukowane na zbyt intrygującym tle nie zostanie zauważone), 



c) pomysłu (plakat musi budzić emocje, zabawiać, popisywać się zręcznością, zaskakiwać – tylko wtedy 

zostanie zapamiętany), 

d) oryginalności (plakat musi się wyróżniać, dlatego warto być sobą, a nie naśladować innych, gonić  za 

modą). 

3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat  - zgodnie z tematem konkursu „Profilaktyka 

raka piersi”. 

4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. 

5. Z tyłu, w prawym górnym rogu plakatu należy umieścić godło pracy złożone z dowolnych czterech liter i 

dwóch cyfr, np. J2A8FN. Na pracy, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i 

adnotacji.  

6. Do każdej pracy powinna być załączona w zamkniętej kopercie  zgoda na udział w konkursie, przetwarzanie 

danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku ( załącznik nr 1)  a także informacja zawierająca 

następujące dane uczestnika konkursu:  imię i nazwisko,  szkoła. Na kopercie musi znajdować się godło 

uczestnika identyczne z tym, którym oznaczył swój plakat. 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Plakaty muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020r. 

do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego, adres: Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 

40. 

2. Plakaty należy dostarczyć w formie oryginałów naklejonych na sztywne podłoże, tak, aby można było 

odchylić prawy górny róg i sprawdzić zapisane tam godło plakatu. 

3. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie (również fb) I Liceum Ogólnokształcącego im. W. 

Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej oraz wystawione w Fabryce Pełnej Życia podczas warsztatów 

dotyczących profilaktyki raka piersi dla uczniów dąbrowskich szkół ponadpodstawowych. 

4. Ocena prac nastąpi przez głosowanie drogą internetową do 31 kwietnia 2020 r. na stronie www.lukasinski.pl 

w zakładce „Miejski Konkurs Plastyczny na plakat”.  W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy 

Dąbrowy Górniczej. 

§ 6 

Nagroda 

1. Imię i nazwisko autora zwycięskiego plakatu pojawi się na plakacie. 

2. Praca, która zdobędzie największą ilość głosów internautów, zostanie wydrukowana na koszt  Urzędu 

Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz rozpropagowana na terenie miasta.  

Informacja o zwycięzcy pojawi się w miejskich mediach. 

3. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.  

§ 7 

Uwagi końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

http://www.lukasinski.pl/


2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do ich ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w 

celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.   

3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem  

nie będą oceniane.  

4. Wszelkie pytania związane z przebiegiem konkursu proszę kierować drogą mailową do Moniki Jędryczki     

( nauczyciel biologii z I LO- współorganizator konkursu) na adres: jedryczkamonika@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 ( uczestnicy niepełnoletni) 

Wyrażam zgodę  na udział  w konkursie plastycznym  na plakat  „Profilaktyka raka piersi” oraz na przetwarzanie 

danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz publikację wyników konkursu  mojego dziecka 

……………………………………………………………………….. na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz miejskiej 

stronie internetowej i fb.  

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

                                                                                                                          czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka wykonanych 

podczas wręczania nagród laureatom konkursu na stronie internetowej  I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie 

Górniczej, Urzędu Miasta Dabrowa Górnicza oraz w mediach w celu informacji i promocji organizatora.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., 

str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator 

konkursu  -  I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Kopernika 40 oraz  Urząd Miasta 

Dąbrowa Górnicza. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię i nazwisko,  nazwa szkoły) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu 

uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

                             Data ..............................             Podpis( czytelny)opiekuna prawnego........................................... 

 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

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

(miejscowość, data) 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta 

Dąbrowa Górnicza danych osobowych  mojego  dziecka w zakresie : imię i nazwisko, nazwa szkoły do której 

uczęszcza ,w celu organizacji Konkursu Plastycznego na plakat „ Profilaktyka raka piersi” 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach  przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania. 

Zostałem (-am) również poinformowany (-a) o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

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

                                                                                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 

 



Załącznik nr 1 ( uczestnicy pełnoletni) 

Biorąc udział  w konkursie plastycznym  na plakat  „Profilaktyka raka piersi” wyrażam zgodę na wykorzystanie 

wizerunku, przetwarzanie moich danych osobowych i publikację wyników konkursu  na stronach internetowych 

organizatorów konkursu oraz miejskiej stronie internetowej i fb.                                                                        

              

              

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

                                                                                                                      czytelny podpis pełnoletniego uczestnika  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających mój  wizerunek, wykonanych podczas 

wręczania nagród laureatom konkursu, na stronie internetowej  I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, 

Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz w mediach w celu informacji i promocji organizatora.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., 

str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator  

konkursu  - internetowej  I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Kopernika 40 oraz  

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (imię i nazwisko,  nazwa szkoły) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że 

każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta 

Dąbrowa Górnicza moich danych osobowych w zakresie : imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszczam ,w celu 

organizacji Konkursu Plastycznego na plakat „ Profilaktyka raka piersi”. 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach  przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania. 

Zostałem (-am) również poinformowany (-a) o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

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

                                                                                                                                 Czytelny podpis pełnoletniego  uczestnika 

 

 

 

 

 

 


