
 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU „SUPERBOHATEROWIE W WALCE Z PANDEMIĄ” 

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin konkursu „Superbohaterowie w walce z pandemią” (zwany dalej: 
„Regulaminem konkursu”) określa zasady i warunki organizacji, 
uczestnictwa i wyłaniania laureatów konkursu prowadzonego pod nazwą 
„Superbohaterowie w walce z pandemią” (zwanego dalej: „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z 
siedzibą w Poznaniu (61-704),  przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, NIP: 777-00-
02-062 (zwany dalej: „Organizatorem”).  

3. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu REGIONAL COVID-HUB, nr 
projektu RPWP.02.01.01-30-0001/20 (zwany dalej: “Projektem”). Informacje o 
Projekcie dostępne są na stronie internetowej: https://wlkp.covidhub.pl/.  

4. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 

5. Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów, o których mowa w § 3 ust. 1 
Regulaminu konkursu.  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

§ 2 Cel i przedmiot Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 
1. kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych wśród uczniów; 
2. zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na szlachetne i godne pochwały 

postawy, które stanowią wzór do naśladowania; 
3. zachęcenie do twórczego, wizualnego zinterpretowania tematyki 

bohaterstwa w czasach pandemii COVID-19; 
4. stworzenie warunków dla rozmowy dorosłych (pedagogów, rodziców, 

opiekunów) z dziećmi i ich edukacji w zakresie pracy na rzecz wspólnoty;  
5. promocja e-Usług wytworzonych w Projekcie. 
2.  Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie: 



 
 
 

 

a.     przez uczniów klas I-III: prac plastycznych w formie plakatów lub 
ilustracji techniką dowolną - kategoria 1; 

b.     przez uczniów klas IV-VIII: prac multimedialnych (np. filmów, 
animacji, gier komputerowych, teledysków) - kategoria 2 

przedstawiających bohatera/-ów walki z pandemią COVID-19 (zwane dalej: 
,,Pracami konkursowymi”). 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII publicznych szkół 
podstawowych, działających na terenie województwa wielkopolskiego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Praca konkursowa może zostać przygotowana przez: 
1. maksymalnie jednego ucznia w przypadku  kategorii 1, tj. uczniów 

klas I-III; 
2. maksymalnie dwoje uczniów uczących się w tej samej szkole w 

przypadku kategorii 2, tj. uczniów klas IV-VIII.  
3. Uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednej Pracy konkursowej. 
4. Warunkiem wzięcia udziału przez ucznia w Konkursie jest złożenie przez 

Rodzica/opiekuna prawnego ucznia oświadczenia według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

5. Zgłoszenia Pracy konkursowej spełniającej wymogi, o których mowa w 
niniejszym paragrafie, dokonuje nauczyciel zatrudniony w tej samej szkole, 
do której uczęszcza/ją uczeń/uczniowie – autor/rzy Pracy konkursowej 
(zwany dalej: “Nauczycielem”). Nauczyciel może zgłosić dowolną liczbę 
Prac konkursowych uczniów ze swojej szkoły.  

6. Nauczyciel zgłaszający Pracę konkursową jest zobowiązany do dostarczenia 
Organizatorowi drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej https://wlkp.covidhub.pl/konkurs/ danych 
obejmujących imiona i nazwiska Nauczyciela, autora lub autorów prac, 
adres kontaktowy e-mail, nr telefonu, NIP szkoły oraz materiałów i zgód, o 
których mowa w tym paragrafie. Do zgłoszenia Nauczyciel załącza: 

a.     w przypadku uczestnika w kategorii 1 - zdjęcie lub skan Pracy 
konkursowej,  



 
 
 

 

b.     w przypadku uczestnika/uczestników w kategorii 2 - publiczny link 
do Pracy konkursowej umieszczonej np. w chmurze lub serwisie 
WeTransfer, a w przypadku pracy wykonanej w serwisie, który nie 
umożliwia ściągnięcia pracy (np. w Genially, Scratch) - publiczny 
link do pracy;  

c.     w każdym przypadku skan wypełnionego i podpisanego 
Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu konkursu; 

d.     w każdym przypadku skan wypełnionego i podpisanego 
Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu konkursu; 

6. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które w całości powstały na 
potrzeby Konkursu oraz nie były zgłoszone w innych konkursach, ani 
wykorzystywane do innych celów. 

7. Po przesłaniu Pracy konkursowej nie można dokonywać w niej żadnych 
zmian. 

8. Do Konkursu nie są dopuszczane i nie są oceniane zgłoszenia: 
a.     niespełniające warunków określonych w Regulaminie konkursu i 

jego Załącznikach; 
b.      niezwiązane z tematem Konkursu; 
c.     wysłane po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Regulaminu 

konkursu; 
d.     zawierające treści o charakterze naruszającym prawo i zasady 

współżycia społecznego w tym w szczególności, lecz nie 
wyłącznie,  treści naruszające dobra osobiste lub majątkowe i 
osobiste prawa autorskie osób trzecich, treści nawołujące do 
nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści 
naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne . 

§ 4 Przebieg Konkursu 

1. Nauczyciel przesyła Pracę konkursową w Konkursie poprzez wypełnienie 
internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
internetowej https://wlkp.covidhub.pl/konkurs/ w terminie do dnia 
13.10.2022 r. godz. 23:59. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 
15.09.2022 godz. 8:00.  



 
 
 

 

2.     Do dnia 18.10.2022 r. na stronie internetowej projektu 
https://wlkp.covidhub.pl/ nastąpi publikacja nadesłanych prac z 
zastrzeżeniem § 3 ust. 8. 

3.     Od 18.10.2022 r. do 09.11.2022 r. godz 23:59 prowadzone będzie 
Głosowanie internautów na zasadach opisanych w § 6 ust. 3.                                    

4. Do dnia 10.11.2022 nastąpi ocena Prac konkursowych przez jury. 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.11.2022 r. na 

stronie projektu https://wlkp.covidhub.pl/. 
6. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na Galę finałową w Poznaniu, która 

odbędzie się 21.11.2022, podczas której zostaną rozdane nagrody. 
Szczegółowe informacje o miejscu i terminie Gali zostaną opublikowane 
wraz z wynikami Konkursu.  

§ 5 Zasady oceny prac 

1. Jury Konkursowe dokonuje oceny wartości merytorycznej oraz walorów 
Prac konkursowych według następujących kryteriów: 

a.    oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu Konkursu; 
b.     walory artystyczne pracy (kompozycja, estetyka, technika 

wykonania pracy); 
c.     oryginalność formy. 

3. Każde kryterium oceniane będzie przez Jury Konkursowe w skali od 0 do 3 
punktów, wg następującej skali: 

0- brak spełnienia danego kryterium; 
1- kryterium spełnione w niewielkim zakresie; 
2- kryterium spełnione w dostatecznym zakresie; 
3- kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym. 

4. Za każde z 3 kryteriów wskazanych w § 5 ust. 1 Praca konkursowa  będzie 
mogła uzyskać maksymalnie 3 punkty, zatem łącznie będzie można 
uzyskać maksymalnie 9 punktów. 

§ 6 Przyznanie nagród publiczności 

1. W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody Jury Konkursowego oraz 2 
nagrody publiczności, po jednej dla Prac konkursowych, których autorami 
są uczniowie klas I-III oraz IV-VIII. Nagrody publiczności zostaną przyznane 



 
 
 

 

poprzez głosowanie internautów (zwane dalej: “Głosowaniem Internautów”) 
na najlepsze prace. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie 
internetowej projektu.  

2. Głosowanie Internautów przeprowadzone zostanie zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w § 4. 

3. Zasady Głosowania Internautów: 
a.    udział w Głosowaniu Internautów jest dobrowolny i nieodpłatny; 
b.    uprawnionymi do Głosowania Internautów są wyłącznie osoby, 

które posiadają dostęp do Internetu,  
c.     oddanie głosu na wybraną pracę odbywa się poprzez kliknięcie w 

odpowiednie pole znajdujące się na kafelku przedstawiającym 
miniaturę pracy konkursowej; 

d.    każdy użytkownik ma prawo do oddania jednego głosu na daną 
Pracę konkursową w ciągu 24 godzin; 

e.     zabronione jest korzystanie z metod lub oprogramowań 
mających na celu wygenerowanie przez użytkownika większej 
liczby głosów niż jeden na 24 godziny lub zakłócających działanie 
strony internetowej; 

f.     prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej 
projektu w losowej kolejności (kolejność prac zmieni się w ten 
sam sposób także po przeładowaniu strony); 

 
 

§ 7 Jury Konkursu 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, składające się z 5 osób posiadających 
wiedzę i doświadczenie w dziedzinie odpowiadającej tematyce Konkursu. 

2. Jury Konkursu sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu 
oraz dokonuje oceny Prac konkursowych. 

3. Z przebiegu Konkursu Jury Konkursu sporządza protokół, zawierający w 
szczególności listę uczniów (dalej: „Laureaci Konkursu”) będących autorami 
najwyżej ocenionych Prac konkursowych wyłonionych przez Jury Konkursu 
oraz publiczność w kategoriach 1 oraz 2. 



 
 
 

 

4. Członkowie Jury Konkursu dokonują oceny zgłoszonych Prac konkursowych, 
przyznając punkty według kryteriów wyszczególnionych w § 5 Regulaminu 
konkursu. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Jury Konkursu, że wszystkie zgłoszone 
Prace konkursowe nie odpowiadają założeniom i celom Konkursu, 
Organizator ma prawo podjąć decyzję o unieważnieniu Konkursu. 

  

§ 8 Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

  

1. Laureaci Konkursu będący autorami najwyżej ocenionych Prac 
konkursowych wyłonionych przez Jury Konkursu lub publiczność osobno w 
kategorii 1 i 2 otrzymają  indywidualne nagrody rzeczowe (gry edukacyjne) 
ufundowane przez Organizatora.  

2. Szkoły, do których uczęszczają Laureaci Konkursu, o których mowa w 
ustępie powyżej, otrzymają nagrody rzeczowe (mikroskopy Nikon Eclipse Ei) 
ufundowane przez Organizatora.  

3. Nauczyciel zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej 
o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody w terminie do 7 dni od daty 
opublikowania wyników Konkursu.  Nauczyciel zobowiązany jest 
poinformować o wygranej Laureatów konkursu oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Nauczyciel w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej 
oraz sposobie odbioru nagrody ma prawo złożyć oświadczenie o odmowie 
przyjęcia nagrody w imieniu Laureata i jego rodziców/opiekunów 
prawnych. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody Organizator zastrzega 
sobie prawo do nagrodzenia następnej w kolejności Pracy konkursowej, 
zgodnie z liczbą przyznanych punktów. 

5. Nauczycielowi/rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia nie przysługuje 
odwołanie od decyzji Jury Konkursu. 

6. Laureatom, ich rodzicom/opiekunom prawnym nie przysługuje wypłata 
równowartości nagród. 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 



 
 
 

 

1. Zgłoszenie Pracy konkursowej wymaga złożenia oświadczenia, że Praca 
konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich, zgodnie ze wzorem 
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 

2. Przystępując do Konkursu, rodzic/opiekun prawny ucznia działając w 
imieniu małoletniego uczestnika konkursu udziela organizatorowi konkursu 
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i niewyłącznej licencji (zezwolenia) 
na korzystanie z Pracy konkursowej, upoważnia także Organizatora 
konkursu do utrwalania i zwielokrotnianie Pracy konkursowej każdą 
techniką, w tym m.in. drukarską, na jakichkolwiek nośnikach, bez 
ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu w celu wspomnianej wyżej 
publikacji Pracy konkursowej. 
  

3. Zgłaszając Pracę konkursową, Nauczyciel oraz rodzic/prawny opiekun 
ucznia wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne 
podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w 
niniejszym Regulaminie konkursu) danych osobowych zawartych w 
Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia 
udziału w Konkursie, a uczniowie  mają prawo do wglądu w treść swoich 
danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przyjmują oni 
również do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest 
Organizator, zgodnie z oświadczeniem według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

5. Przystępując do Konkursu, rodzic/prawny opiekun ucznia w przypadku 
przyznania nagrody wyraża zgodę na publikację danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska dziecka, nazwy placówki wskazanej w zgłoszeniu 
konkursowym oraz nadesłanej Pracy konkursowej na wszelkich stronach 
internetowych według wyboru Organizatora, zgodnie z oświadczeniem 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

6. Przystępując do Konkursu, rodzic/prawny opiekun ucznia  wyrażają zgodę 
na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku dziecka.  
  

§  10 Postanowienia końcowe 



 
 
 

 

1. Nadesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień Regulaminu konkursu. 

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania Prac konkursowych i 
dokumentów zgłoszeniowych, a także dojazdów na galę rozdania nagród. 

4. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu w tym 
zmiany harmonogramu, przerwania lub odwołania Konkursu, zmiany 
sposobu rozstrzygnięcia Konkursu lub wręczenia nagród z ważnych 
przyczyn, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Nauczycieli. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zestawów nagród bez 
podania przyczyn. 

6. Naruszenie postanowień Regulaminu konkursu jest równoznaczne z 
wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie. 

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-
mail: edulab@man.poznan.pl 

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu zastosowanie 
mają decyzje Organizatora oraz przepisy obowiązującego prawa. 

9. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o 
Konkursie. 

 

  

  

  

  

  

 
  



 
 
 

 

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych* 

  

Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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 zwanego dalej « RODO » 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem który ustala cele i 
sposoby przetwarzania danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 
Poznań (zwany dalej:  “Instytutem”). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz 
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych 
osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: 
Inspektor Ochrony Danych, ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub 
wysyłając e-mail na dpo@ibch.poznan.pl. 

3. Przetwarzanie ma na celu realizację, organizację konkursu prowadzonego 
pod nazwą „Superbohaterowie w walce z pandemią”, na podstawie 
wyrażonej zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez Panią/Pana 
danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom 
Organizatora oraz innym podmiotom na zlecenie Organizatora na 
podstawie zawartej umowy. W przypadku zaistniałej konieczności dane 
osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

6. Dane osobowe pozyskane w celu organizacji konkursu prowadzonego pod 
nazwą „Superbohaterowie w walce z pandemią” będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. III niniejszej 
Informacji oraz przedawnienia roszczeń. 
W przypadku cofnięcia zgody dokumenty przekazane na podstawie 



 
 
 

 

wyrażonej zgody zostaną poddane anonimizacji, jeżeli spełniona zostanie 
jedna z przesłanek określonych w art, 17 RODO, m.in. dane nie są już 
niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 

7. Przysługuje Pani/Panu: 
a)   prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli 
ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania informacji w 
zakresie wskazanym w art. 15 RODO; 

b)   prawo do sprostowania danych osobowych – żądania od 
Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które 
są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych zgodnie z art. 16 RODO; 

c)   prawo do usunięcia danych osobowych – żądania od Administratora 
niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie 
jedna z przesłanek określonych w art, 17 RODO, m.in. dane nie są już 
niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia 
danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki 
Administratora wynikające z obowiązującego prawa; 

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w 
przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania 
prawidłowości danych osobowych; 

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO. 

W celu skorzystania z w/w praw należy skierować żądanie do 
Administratora lub Inspektora Ochrony Danych u Współadministratora 
Koordynującego – dane kontaktowe wskazano w pkt. II niniejszej Informacji. 
Należy pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator będzie 
musiał upewnić się, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio 
Panią/Pana zidentyfikować. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, niepodanie danych osobowych będzie 
uniemożliwiało wzięcie udziału w konkursie. 



 
 
 

 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
Zmiany w regulaminie: 
Zmiana z dnia 11.10.2022 r.  
 
§6 ust. 1  
 
Stare brzmienie 
W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody Jury Konkursowego oraz 2 nagrody 
publiczności, po jednej dla Prac konkursowych, których autorami są uczniowie klas I-III oraz 
IV-VIII. Nagrody publiczności zostaną przyznane poprzez głosowanie internautów (zwane 
dalej: “Głosowaniem Internautów”) na najlepsze prace.  
 
Nowe brzmienie 
W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody Jury Konkursowego oraz 2 nagrody 
publiczności, po jednej dla Prac konkursowych, których autorami są uczniowie klas I-III oraz 
IV-VIII. Nagrody publiczności zostaną przyznane poprzez głosowanie internautów (zwane 
dalej: “Głosowaniem Internautów”) na najlepsze prace. Prace konkursowe zostaną 
zaprezentowane na stronie internetowej projektu.  
 
§6 ust. 3 dodanie litery f. 
 
f.     prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej projektu w 

losowej kolejności (kolejność prac zmieni się w ten sam sposób także po 
przeładowaniu strony); 

 

  

  



 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

  

 Zgoda i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego   

[WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA MAŁOLETNIEGO] 

  

Ja, niżej podpisany/-a _______________________________________ 

wyrażam zgodę na udział córki / udział syna / udział podopiecznego* 

Imię, nazwisko ucznia: 

_____________________________________________________ 

uczennicy / ucznia* szkoły: 

Nazwa i adres szkoły: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

w Konkursie Superbohaterowie w walce z pandemią. 

1. Potwierdzam, że znany mi jest Regulamin konkursu „Superbohaterowie w 
walce z pandemią” i akceptuję w imieniu dziecka jego postanowienia.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty 
na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym 
Regulaminie konkursu) danych osobowych swoich i dziecka zawartych w 
Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia 



 
 
 

 

udziału w Konkursie, a rodzice, opiekunowie mają prawo do wglądu w treść 
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przyjmują 
oni również do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest 
Organizator. 

3. Przystępując do Konkursu, w przypadku przyznania nagrody, wyrażam 
zgodę na publikację danych osobowych dziecka obejmujących: imię i 
nazwisko na wszelkich stronach internetowych według wyboru 
Organizatora. 

4. Przystępując do Konkursu, w przypadku przyznania nagrody, wyrażam 
zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na wszelkich stronach 
internetowych według wyboru Organizatora. 

  

Jednocześnie w związku z Konkursem Superbohaterowie w walce z pandemią 
oświadczam/-y, że: 

1. Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich np. nie mogą być w 
niej wykorzystywane wizerunki lub utwory innych osób, bez wymaganej 
prawem zgody; 

2. Wyrażam/y zgodę na udostępnienie przez Organizatora zgłoszonej pracy 
na stronie internetowej Konkursu oraz na innych nośnikach, tj. stronach 
internetowych administrowanych przez Organizatora, profilach 
społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz 
prezentacjach pokonkursowych. Za ww. zgodę na prezentację nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

3. działając w imieniu małoletniego uczestnika konkursu udzielamy 
organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i 
niewyłącznej licencji (zezwolenia) na korzystanie z Pracy konkursowej 
obejmującej: wielokrotne (bez ograniczenia co do ilości i nakładu) 
publikowanie Pracy konkursowej w kraju i za graniczą, za pomocą 
dowolnego medium wraz z danymi osobowymi – imieniem i nazwiskiem 
autorów, danymi kontaktowymi szkoły w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem oraz na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora konkursu; ponadto 



 
 
 

 

Organizator konkursu jest uprawniony  do utrwalania i zwielokrotnianie 
Pracy konkursowej każdą techniką, w tym m.in. drukarską, na jakichkolwiek 
nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu w celu 
wspomnianej wyżej publikacji Pracy konkursowej. 

  

  

  

 __________________________________________ 
 Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

  

  

  

*niepotrzebne skreślić 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

  

Oświadczenie o zgłoszeniu Pracy konkursowej w Konkursie Superbohaterowie w 
walce z pandemią 

[WYPEŁNIA NAUCZYCIEL] 

  

Niniejszym zgłaszam/-y Pracę konkursową: 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

nazwa Pracy konkursowej 

której autorem jest/ autorami są: 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Imiona i nazwiska autorów  

uczniowie/uczennice szkoły: 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Nazwa i adres szkoły 



 
 
 

 

Jednocześnie  potwierdzam/-y, że autorzy Pracy konkursowej zapoznali się z 

Regulaminem konkursu i akceptują jego warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty na 
zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie 
konkursu) moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji 
Konkursu, promocji oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu w treść swoich danych oraz 
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przyjmują oni również do wiadomości, 
że administratorem tak zebranych danych jest Organizator. 

Przystępując do Konkursu, w przypadku przyznania nagrody zgłoszonym przeze 
mnie uczniom, wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska, nazwy placówki wskazanej w zgłoszeniu konkursowym 
oraz nadesłanej Pracy konkursowej na wszelkich stronach internetowych według 
wyboru Organizatora. 

  

__________________________________________ 
imię i nazwisko, czytelny podpis Nauczyciela 

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

  

Przygotowanie Pracy konkursowej i dokumentacji 

  

Przesyłając Pracę konkursową Nauczyciel: 

1.  uzupełnia elektroniczny formularz o Pracy konkursowej zawierający: 

a)   imiona i nazwiska autorów, 
b)   tytuł Pracy konkursowej, 
c)    nazwę i adres szkoły, 
d)   imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica, 
e)   dane kontaktowe osoby zgłaszającej - Nauczyciela (imię i 

nazwisko, nr telefonu, adres e-mail); 
2. załącza zdjęcie/skan Pracy konkursowej albo link do folderu sieciowego 
zawierającego Pracę konkursową; 

3. załącza skany/zdjęcia Załączników nr 1 i 2 do Regulaminu konkursu..  
 


