
 

  



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KREATOR MODY  

XI EDYCJA „MODA Z RECYKLINGU” 

 

ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.  

CEL: Celem konkursu jest rozwijanie twórczej i aktywnej postawy uczniów oraz pozyskiwanie 

młodych talentów wśród wychowanków szkół podstawowych zainteresowanych kreowaniem 

mody i stylizacją ubioru, w tym chętnych do kształcenia i rozwoju swoich predyspozycji  

w zakresie projektowania, stylizacji i kreowania ubioru.  

ZAŁOŻENIA KONKURSU:  

1. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych,  

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po jednej pracy w każdej kategorii, 

- prace w każdej kategorii będą oceniane oddzielnie: 

• KATEGORIA I – rysunek projektu ubioru wykonanego dowolną techniką 

zgodnie z tematem konkursu - format A4, praca zabezpieczona foliową koszulką, 

z tyłu opisana ( imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły) 

• KATEGORIA II – gotowy wyrób dodatku do odzieży np. torebka, biżuteria, 

pasek, apaszka, szalik, nakrycie głowy, broszka itp.: technika dowolna, praca 

zabezpieczona opakowaniem z przymocowaną kartką zawierającą dane autora  

i nazwę szkoły; 

Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia. 

2.  SKŁADANIE PRAC: Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać 

na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,  

ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno, wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia 

(dołączoną do regulaminu konkursu) do dnia 31 marca 2022 roku.  

3.  OCENA PRAC: Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora 

do dnia 8 kwietnia 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły www.zsp1.fc.pl.  

 

4. NAGRODY: Autorom najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane nagrody i dyplomy, 

a zgłoszone do konkursu projekty i wyroby zostaną zaprezentowane na pokonkursowej 

wystawie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja wystawy odbędzie się 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, o 

szczegółach spotkania autorzy wraz z opiekunami zostaną powiadomieni oddzielnym 

pismem lub w sposób elektroniczny. Odbycie gali finałowej konkursu uzależnione 

zostanie od aktualnie obowiązujących obostrzeń nałożonych w związku z sytuacją 

epidemiologiczną. 

 

http://www.zsp1.fc.pl/


5. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE: Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji 

prac oraz danych osobowych ich autorów. Dodatkowe informacje o konkursie można 

uzyskać pod numerem telefonu 509 412 188 lub adresem e-mail: teresa.belcik@zsp1.fc.pl 

Prace zgłoszone do konkursu, po jego zakończeniu, pozostaną do dyspozycji organizatora 

konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu w sytuacji 

konieczności dostosowania go do aktualnych wymogów sanitarno- epidemiologicznych. 

Twórczej pracy oraz wielu ciekawych pomysłów  
życzą przedstawiciele organizatora konkursu  

Teresa Belcik i Wiesława Szwast 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż: 

• Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie  

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl 

• Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem udziału 

w konkursie, zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

• Odbiorcami danych uczestników i opiekunów są upoważnieni pracownicy Administratora. 

• Dane osobowe uczestników i opiekunów przechowywane będą przez okres niezbędny do 

rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody. 

• Pełnoletni uczestnicy / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo do 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

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

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

w dowolnym momencie. 

• Pełnoletni uczestnicy / rodzice uczestników niepełnoletnich i opiekunowie mają prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin 

a w pozostałych przypadkach dobrowolne. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).   
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Imię i nazwisko ucznia…………………...…………………...…………………...……………… 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa i adres Szkoły, w tym adres poczty elektronicznej………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nazwa pracy……………………………………………………………………………………... 
 
Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna ucznia oraz numer kontaktowy…………………………... 
 
 
 
 OŚWIADCZENIE UCZNIA 
 
Ja niżej podpisana(y)……………………………………………… oświadczam, że jestem 
autorem pracy zgłoszonej do konkursu „Kreator mody” i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie 
zgodnie z założeniami konkursu akceptując jego regulamin.  
 
Podpis ucznia (czytelny)…………………………………………………………..……………... 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie  
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem  konkursu, w tym publikację prac i wizerunku  
w środkach masowego przekazu.  
 
Podpis rodzica/opiekuna (czytelny)……………………………………………………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

1. Praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez uczestnika, nie była wcześniej 
zgłoszona  w innych konkursach ani nie zdobyła nagrody bądź wyróżnienia. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, prezentowania prac konkursowych w 
celach promocyjnych (niekomercyjnych), w szczególności w mediach oraz na stronach 
internetowych. 
 
Podpis nauczyciela (czytelny) i data………………………………………………………………. 
 
 


