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Proponujemy Państwa uczniom udział w cyklicznym konkursie dotyczącym 

wyjątkowych  osobowości - autorytetów. 

IX Edycja  

Bohater literacki/filmowy 

Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. 

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Cele konkursu: 

-zapoznanie z dorobkiem wybitnych jednostek, które mogą stać się autorytetami dla młodych ludzi, 

-budowanie poczucia dumy z osiągnięć wybitnych osobowości, 

-kształtowanie poczucia więzi z wielkimi postaciami, 

-promowanie artystycznych talentów uczniów, 

-motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań w rozwijaniu swoich pasji 

i zainteresowań. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół  ponadpodstawowych Powiatu Lubartowskiego. 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi 

i nieprzedstawianymi na innych konkursach, wykonanymi własnoręcznie pod kierunkiem nauczyciela oraz 

zgodne z obowiązującymi normami obyczajowymi. 

3. Każdy z Uczestników musi mieć swojego opiekuna w osobie nauczyciela ze Szkoły, którą będzie 

reprezentował. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1)  oraz  Zgodę na udział  

w konkursie wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

uczestnika (zał. nr 2). 

5. Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza akceptację jego warunków opisanych w niniejszym regulaminie.  
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6. Prace konkursowe włącznie z formularzem zgłoszeniowym, zgodą rodziców (w przypadku osób 

niepełnoletnich) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

uczestnika należy przesłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac. Przewidujemy także użycie 

prac do celów reklamowych konkursu. 

8. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 
 

Kategorie prac: 

1. Kategoria plastyczna  
Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną dowolnie wybraną techniką 

plastyczną w dowolnym formacie. Każda praca na odwrocie powinna zawierać tytuł i opis z danymi 

autora pracy. 
 

2. Kategoria multimedialna 

Uczestnik konkursu przygotowuje indywidualnie pracę - prezentację multimedialną lub film - 

wzbogaconą elementami graficznymi, hasłami, rysunkami, zdjęciami lub dźwiękami itp., odpowiadającą 

tematyce konkursu. 

Szczegóły techniczne: prezentacja multimedialna powinna zawierać do 15 slajdów i otwierać się 

automatycznie po jej uruchomieniu. Na przedostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów 

wykorzystywanych tekstów, ewentualnych zdjęć itp. Ostatnia strona powinna zawierać imię i nazwisko 

autora oraz nazwę szkoły. Uczestnik konkursu przygotowuje film wykonany w dowolnej konwencji 

i technice np.: reportaż, dokument. Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut. 

Prace konkursowe powinny być utrwalone na nośniku CD/DVD. 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dziesięć prac. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną 

pracę. 

3. Kategoria literacka 

Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie tekst odpowiadający tematyce konkursu w dowolnie 

wybranej formie wypowiedzi. Objętość pracy nie może przekraczać 5 stron tekstu. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę. 

Praca konkursowa musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział  

w konkursie. 

Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Prace konkursowe należy 

składać w formie wydruku komputerowego.  

 

Organizacja Konkursu 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność, wartość 

merytoryczna, oryginalność. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

 

4. Prace konkursowe można złożyć lub przesłać do dnia 5 kwietnia 2023 r. włącznie z załącznikami 

numer 1 i 2 na poniższy adres: 

z dopiskiem „Wyjątkowe jednostki – autorytety”  złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. 

W przypadku przesłania pracy pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie 

 nie będą podlegały ocenie. 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. 1 Maja 82 
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5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Organizatora 

www.rcezlubartow.pl. Finał konkursu odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. Informacje dotyczące 

godziny spotkania finałowego zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników. Istnieje możliwość przesłania 

nagród pocztą. 

6. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, nagród za równorzędne miejsca oraz 

możliwość nieprzyznania nagrody za określone miejsce. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na 

stronie Organizatora: www.rcez.lubartow.pl 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, unieważnienia, zmiany lub przedłużenia konkursu oraz 

prawo do niewyłaniania zwycięzców, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, bez podania 

przyczyny. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu, a nagrody podlegają 

zwrotowi do Organizatora. 

3. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji oraz materiały konkursowe będą publikowane 

na stronie internetowej- www.rcez.lubartow.pl 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z koordynatorami konkursu: 

 

 

Edyta Konior – edyta.konior@rcez.lubartow.pl 

Joanna Lipska – joanna.lipska@rcez.lubartow.pl 

 

 
Sekretariat Szkoły  tel.: 81-855-22-14 

http://www.rcezlubartow.pl/
http://www.rcez.lubartow.pl/
http://www.rcez.lubartow.pl/
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Załącznik nr 1 

 

  
 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Dane adresowe szkoły:…………………………………………………………………………... 

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

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

 

 

Dane ucznia (imię i nazwisko, klasa):…………………………………………………………… 

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

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

Kategoria:…………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

Opiekun (imię i nazwisko, tel., e-mail)…………………………................................................. 

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

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

 

Pieczątka Szkoły 

 

 

 

 

 

data i podpis nauczyciela podpis ucznia 

 

 

………………………………………… ..................................................................
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu (zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO) 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* 

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) oraz udostępnienia informacji 

o wynikach konkursu. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów. 

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka*, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej w Lubartowie na potrzeby konkursu. 

5. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

6. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe 

z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych. 

7. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w mediach (w tym w Internecie na stronach Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  

w Lubartowie, na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

8. Mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka* nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie 

obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

Zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* dla 

potrzeb statystycznych placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, 

jak i wizerunku na w/w warunkach. 

     

.................................................................................................                   ..……….............................................................................................. 
            (podpis pełnoletniego uczestnika konkursu)                               (podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 


