Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom” w woj. podkarpackim
ETAP GMINNY
I. Cel konkursu
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców
nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk
oraz rozwój uzdolnień plastycznych.
II. Tematyka konkursu
„100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni
tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany
jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP.
Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych akcjach ratowniczogaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach,
działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.
III. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Wojewódzkich przy współudziale innych
instytucji i organizacji.
Organizatorem etapu gminnego jest Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Sarzynie
IV. Uczestnicy
Udział w konkursie mogą brać dzieci i młodzież z terenu Gminy Nowa Sarzyna. Konkurs
prowadzony jest w czterech grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola/oddziały przedszkolne
II grupa - szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku grafiki, tkactwa, rzeźby,
metaloplastyki, itp. Każdy autor może wykonać 1 pracę.
Szkoła przekazuje Organizatorom max. 3 prace w danej kategorii wiekowej,
przedszkola/oddziały przedszkolne również max. 3 prace. Nie przewiduje się przesyłania prac
przestrzennych. Format pracy dowolny. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona
czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1).

V. Etap gminny konkursu
Jury wyłoni po 5 najlepszych prac finałowych w każdej kategorii wiekowej, które następnie
zostaną przesłane na etap wojewódzki.
Podsumowanie konkursu odbędzie się w styczniu 2021r. w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie
Prace na konkurs gminny należy doręczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 15 grudnia 2020r. na adres:
Szkoła Podstawowa w Sarzynie
Sarzyna 1265
37-310 Nowa Sarzyna
tel. 172413859
e-mail: sp_sarzyna@o2.pl
VI. Eliminacje centralne
Do eliminacji centralnych kwalifikują się prace wyłonione podczas eliminacji wojewódzkich.
Podsumowanie krajowe odbywa się zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kalendarzem imprez
programowych. Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji organizowane
są warsztaty jako forma nagrody i pomocy artystycznej dla młodych twórców
VII. Jury
Oceny dokonuje Jury powołane na poszczególnych etapach eliminacji przez organizatora
konkursu na danym szczeblu. Na szczeblu centralnym oceny dokonuje Jury powołane decyzją
Prezydium Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
VIII. Podsumowania końcowe
Prace przesłane na etap gminny nie podlegają zwrotowi. Na adres szkoły/przedszkola zostanie
dostarczony regulamin oraz karty zgłoszeń w formie papierowej oraz elektronicznej.
Prace nagrodzone na szczeblu centralnym prezentowane są w formie wystawy. Wyniki
konkursu eliminacji centralnych ogłaszane są w czasopiśmie „Strażak” i na stronie internetowej
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich
dla potrzeb wydawniczych i promocyjnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile autor pracy nie zgłosi w tej sprawie zastrzeżeń w formie
pisemnej.
W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydium
Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kartę zgłoszenia (dwie strony) wypełnioną pismem drukowanym wraz z czytelnymi
podpisami należy przykleić na rewersie pracy - załącznik nr 1
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY
KARTA ZGŁOSZENIA
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TYTUŁ PRACY

ROK POWSTANIA

TECHNIKA PRACY

INSTRUKTOR/NAUCZYCIEL (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY)
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

PODPIS UCZESTNIKA

PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO
OPIEKUNA
(w przypadku uczestników małoletnich)

PODPIS
INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA

KARTĘ ZGŁOSZENIA OBIE STRONY PO WYPEŁNIENIU PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY.

Podpisanie niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych
osobowych/danych osobowych małoletniego Uczestnika przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1, zwany dalej również „ADO”.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
b) telefonicznie: (22) 509 50 50
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również w wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail iod@zosprp.org.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe/ dane osobowe małoletniego Uczestnika w celu przeprowadzenia
Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, podatkowych (w przypadku zwycięzców) a następnie
dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe / dane osobowe małoletniego Uczestnika, w przypadku zakwalifikowania się do wyższego
etapu konkursu, będą przekazywane Administratorowi Danych Osobowych tego szczebla konkursu.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres max. Do 5 lat od momentu wyłonienia zwycięzców.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych/dane osobowe małoletniego Uczestnika oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych/ dane osobowe małoletniego Uczestnika;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnicy konkursu lub prawni opiekunowie małoletnich Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne
używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu, na potrzeby
konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz
w celach informacyjnych .
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronach organizatora konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.)
oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek
nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra
osobiste.

Podpis
uczestnika/prawnego opiekuna małoletniego

Podpis instruktora/nauczyciela

