
„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ CYPRIANA KAMILA NORWIDA” 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

POŚWIĘCONĄ 

ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI  

CYPRIANA KAMILA NORWIDA 

 
„Odpowiednie dać rzeczy słowo!” 

       C. K. Norwid 

   

    

   

 

I. Cele konkursu: 

1. Upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida wybitnego 

poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. 

2. Popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida i wiedzy o życiu poety 

szczególnie w  roku 2021 ustanowionym Rokiem Cypriana Kamila Norwida. 

3.  Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego. 

4. Budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych. 

5. Prezentacja umiejętności uczniów z zakresu technologii informacyjnej. 

  

II. Zasady udziału w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZST oraz uczniów klas VIII szkół 

podstawowych z powiatu janowskiego. 

2. Uczestnik konkursu przygotowuje prezentację multimedialną w programie 

Power Point składającą się z minimum 20 slajdów dotyczących życia i 

twórczości Cypriana Kamila Norwida. 

 

 



III. Organizacja konkursu i warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeprowadza szkolna komisja w składzie, co najmniej trzech osób – 

nauczycieli języka polskiego. 

2. Do zadań komisji należy: 

− opracowanie regulaminu konkursu, 

− ogłoszenie konkursu, 

− dokonanie oceny prezentacji oraz sporządzenie protokołu, 

− ogłoszenie wyników konkursu. 

3. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną prezentację. 

4. Prezentacje mogą być wykonywane jedynie indywidualnie. 

5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników,  

nigdzie uprzednio nie publikowane. 

6. Kartę zgłoszenia (załącznik 1) i prezentację zawierającą imię i nazwisko 

autora  należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: zszjanow@o2.pl lub 

dostarczyć do sekretariatu szkoły  w terminie do 30 października 2021 

roku, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik 2). 

7. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft 

PowerPoint. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię. 

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

regulaminu konkursu oraz wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu. 

9. Zgłoszenie do konkursu musi zawierać również:  

- oświadczenia uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

– jego rodzica,  o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację wizerunku za 



pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych(załącznik  

3). 

 

IV. Kryteria oceny prezentacji: 

- poprawność merytoryczna i językowa, 

- oryginalność i pomysłowość, 

- bogactwo środków artystycznego wyrazu, 

- estetyka i efekt wizualny, 

- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 

 

V. Nagrody: 

Laureaci I – III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 

        Organizatorzy konkursu: 

         Iwona Martyna 

         Elżbieta Dębiec 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

NA PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ  

PT. ”ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ CYPRIANA KAMILA NORWIDA” 

 

 

 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie 

Imię......................................................................................  

Nazwisko.............................................................................. 

Klasa.............................................................................................  

Szkoła…………………………………………………………….. 

Adres e-mail………………………………………………………. 

 

 

 

* wyrażam zgodę na publikację mojej prezentacji konkursowej i wizerunku w Internecie   

oraz oświadczam, że jestem autorem niniejszej prezentacji. 

 

 

………………………………………….. 

     data, podpis czytelny 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) - 

RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do 

celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida”. Oświadczam, 

że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do 

niniejszej karty zgłoszeniowej. 
 

 
 

………………………………………….. 

     data, podpis czytelny 
 

 
 



 
 
 

Załącznik 2 
 

 

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

Miejscowość, data 

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA UDZIAŁ W KONKURSIE   

NA PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ  

PT. ”ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ CYPRIANA KAMILA NORWIDA” 

 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

Imię:  …………….…………………………………………………..………………  

Nazwisko: ..…………….........................................................………………………….. 

Szkoła/Klasa: ............................................................................................................... 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………. 

w konkursie pt. „Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida” w Zespole Szkół Technicznych w 

Janowie Lubelskim.  

 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie www.zstjanow.fc.pl 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem 

konkursu „Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida”. Oświadczam, że zapoznałam/em się z 

Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszej karty 

zgłoszeniowej. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

         data, podpis czytelny 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

 
ZEZWOLENIE NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Ja ………………………..……………….
(imię i nazwisko)  wyrażam zgodę na publikację nieodpłatnie mojego 

wizerunku w ramach konkursu na prezentację multimedialną pt. „Życie i twórczość Cypriana 

Kamila Norwida”. 

 

……………………………… 

[czytelny podpis ] 

 

 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

 
ZEZWOLENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA NIEODPŁATNĄ 

PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja ………………………..……………….
(imię i nazwisko) wyrażam zgodę na publikację nieodpłatnie 

wizerunku mojego dziecka………………………………
(imię i nazwisko dziecka) w ramach konkursu na 

prezentację multimedialną pt. „Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida”. 

 

 

……………………………… 

czytelny podpis 

 

 



Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu 

Szczegółowa klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody w  związku  
z konkursem 

Administratorem   danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 
23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: zszjanow@o2.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl 

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z przeprowadzeniem konkursu „Życie i 
twórczość Cypriana Kamila Norwida”,  w następujących celach: 
 
• komunikacji elektroniczna z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego  lub z uczniem 

pełnoletnim   

• publikacja imienia i nazwiska ucznia  na stronie  internetowej Administratora   

• publikacja  wyników  konkursu   na stronie  internetowej Administratora   

• wykorzystanie wizerunku  poprzez  jego publikację  na stronie  internetowej Administratora  

 
Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie zgody  na wskazane powyżej cele 
przetwarzania przez   rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub samodzielnie przez ucznia 
pełnoletniego 
 
Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa podmiotom i tylko  
w dozwolonym zakresie. Odbiorcą danych w zakresie imię, nazwisko, wiek, osiągnięcia, wizerunek może być  
w organ prowadzący szkołę jeśli ma to związek z realizacją przez niego zadań publicznych. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez  czas obowiązywania zgody 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania 

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE 

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych: 

a) do dostępu ,  b) do sprostowania , c)  do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym 

momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała e) do 

usunięcia f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych 

danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania 

uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska ucznia nawet jeśli zostanie 

laureatem konkursu      

Podstawy prawne: 
• Rozporządzenie 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)    

- tzw. RODO 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

mailto:zszjanow@o2.pl
mailto:iod@rodokontakt.pl


• Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  z późn.  zmianami 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - późn.  zmianami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


