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REGULAMIN  
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wiersz Norwida w obrazie” 

 
 

1. Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida  
w Tychach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 8 klas szkół podstawowych powiatu 
tyskiego. 

3. Celem Konkursu jest: 

  zainteresowanie młodzieży twórczością C.K. Norwida, 

 kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych, 
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej pracy plastycznej zainspirowanej wybranym wierszem C.K. 

Norwida, w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele 
suche, pastele olejne, collage). 

5. Prace plastyczne nie będą zwracane. 
6. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązani są do złożenia pracy wraz ze zgłoszeniem będącym 

załącznikiem do niniejszego regulaminu, w bibliotece II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach w terminie do dnia  5 listopada 2021r. do godz. 12.00.  

7. Praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać metryczkę: tytuł utworu, którego dotyczy praca, 
 imię i nazwisko autora obrazu oraz szkołę, którą reprezentuje. 

8. Prace plastyczne oceniać będzie wybrane jury. 
9. Kryteria oceny prac plastycznych: 

 oryginalność,  
 ogólne wrażenie artystyczne, 
 interpretacja tematu.  

10. Wyniki Konkursu w kategorii plastycznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 
www.norwid.tychy.pl oraz na fb. Laureaci zostaną również poinformowani o wygranej drogą mailową. 

11. Organizator zastrzega  sobie prawo do zachowania i eksponowania prac konkursowych. 
12. Nagrodami w konkursie są bony zakupowe o wartości: 

I miejsce – 300 zł 
II miejsce – 200 zł 
III miejsce – 100 zł 

13. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach.  

14. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu udziału w konkursie 
15. Organizacja Konkursu finansowana jest w ramach projektu Tyskie Inicjatywy Oświatowe. 
16. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie załączników nr 1 – zgłoszenie oraz nr 2 – klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i dostarczenie ich do organizatora konkursu. 
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Załącznik nr 1.                                                 ZGŁOSZENIE -  KATEGORIA PLASTYCZNA 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Dziedzina sztuki plastycznej:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Szkoła/placówka, którą uczestnik reprezentuje: ……………………………………………………………………….........…………. 

Adres e-mailowy uczestnika: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Zgłaszam chęć udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Wiersz Norwida w obrazie” organizowanym przez II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach w kategorii plastycznej. Zobowiązuję się do złożenia 
mojej pracy w bibliotece szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 12.00. 
Wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie prac zgłoszonych do Konkursu  na stronie www.norwid.tychy.pl oraz w innych 
mediach II LO (instagram, facebook). 
        Czytelny podpis 

 
        …................................................................... 
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Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
1. Udział w Międzyszkolnym konkursie plastycznym „Wiersz Norwida w obrazie” jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją 
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu. Skutkiem 
niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 
 
2. W ramach konkursu przetwarzane są dane osobowe w zakresie: 

1. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, telefonu, adresu e-mail, 

2. wykorzystania wizerunku dla celów promocyjnych organizatora, 

3. publikacji prac plastycznych, 

4. nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. 
 
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest Organizator. 
 
4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 
przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób 
zautomatyzowany.  
 
5. Okres przetwarzania danych wynosi 10 lat od momentu ogłoszenia wyników. 
 
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. 
 
7. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela Organizator lub Inspektor 
Ochrony Danych pod adresem: iod.2LO@oswiata.tychy.pl 
 
 
 

 
       Przyjąłem/am do wiadomości 
 

 
       ….......................................................................................... 
       czytelny podpis rodzica (opiekuna)/pełnoletniego uczestnika  
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