
REGULAMIN  

KONKURSU Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO  

p.t.„Wiem kim jestem, wiem kim będę” 

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020 

dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego  

w Bychawie 

 
I. Organizatorzy: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie 

 Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

 

II. Cele konkursu: 

1. promowanie wiedzy z zakresu planowania kariery edukacyjno-zawodowej, 

2. pobudzenie wyobraźni młodych ludzi i rozwijanie ich twórczego podejścia  

do planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, 

3. rozwijanie u młodzieży umiejętności planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej  

i zawodowej, 

4. rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na temat świata pracy i specyfiki 

pracy w różnych zawodach, 

5. zaangażowanie młodzieży w działania prowadzone w szkole z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednego plakatu pt: „Wiem kim jestem, 

wiem kim będę”. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, 

grafika, collage, wycinanka, itp.) o formacie nie przekraczającym rozmiaru A3. 

3. Plakat musi być wykonany samodzielnie przez ucznia; 

4. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając: 

–  imię i nazwisko ucznia; 

–  klasę, do której uczęszcza; 

5. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie 

danych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu (formularz dostępny  

w załączniku); 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu, a także 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych oraz 

możliwością wykorzystania wizerunku każdego uczestnika konkursu w celach 

związanych z jego organizacją i promocją; 

7. Uczestnicy są dopuszczani do udziału w konkursie po okazaniu pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów (załącznik nr 1). 

 

 

 



IV. Przebieg konkursu: 

1. Do dnia 30.10.2020r.  należy dostarczyć  plakat pod hasłem „Wiem kim jestem, wiem 

kim będę” do Pani Izabeli Relugi-Jarzyny – pedagoga szkolnego. 

2. Wartość oceny: 

 zgodność z tematem; 

 oryginalność; 

 estetyka wykonanych prac. 

3. W skład komisji oceniającej wejdzie: 

 mgr Leszek Asyngier – nauczyciel plastyki 

 mgr Izabela Reluga-Jarzyna – pedagog szkolny 

 mgr Agnieszka Kośkiewicz – dyrektor PP-P w Bychawie  

4. Komisja dokona oceny plakatów i spośród nich wybierze najciekawsze, którym 

przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia; 

5. laureaci oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe; 

6. ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 listopada 2020r. na stronie internetowej 

szkoły. 

 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin jest dostępny u Organizatorów. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach odbywającego się Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery 2020 pod hasłem: „Doradzamy zawodowo - wybieramy odlotowo”. 

3. Prace na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu  

i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych  

i promocyjnych. 

4. Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny Pani  Izabela Reluga-Jarzyna (pokój 

pedagoga szkolnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu z doradztwa zawodowego 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(numer telefonu)  

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu z doradztwa zawodowego pt.„Wiem kim jestem, wiem 

kim będę" organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie i wyrażam zgodę na 

udział mojego dziecka(Imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………… 

w w/w konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów. 

3. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście. 

4. Zapoznałem/łam się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich 

oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

          

 

                   `  

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

                               (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów 

związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, nr. telefonu - na podstawie Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

          

 

 

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

                                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany 

podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji  

i promocji konkursu. 

             

 …………………………….……………………………………. 

                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

        



Klauzulą Informującą o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej 
 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej 

jako RODO - w związku z pozyskiwaniem od Uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się następujące informacje: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie, gen. Andersa 2, 23-100 

Bychawa, email: ppp.bychawa@powiat.lublin.pl, tel.: 81 566 02 32 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-edukacja@powiat.lublin.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli wyrażonej zgody, w celu przeprowadzenia 

konkursu pod tytułem „Wiem kim jestem, wiem kim będę"; 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, członkowie Komisji Konkursowej oraz upoważnieni pracownicy Administratora; 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji konkursu, nie dłużej niż przez 1 rok od jego rozstrzygnięcia; 
6. Uczestnik uprawniony jest do: 

• uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest 

uprawniony do uzyskania dostępu do nich na zasadach określonych w RODO; 

• Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które 

są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

• Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator 

ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie 

są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane 

niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w 

prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator - z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa 

wynikających z art. 17 ust. 3 RODO; 

• Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: Uczestnik 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Uczestnika do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

• Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy, w tym RODO; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie. 

 

 


