
Regulamin konkursu na komiks. 
 

„Jan Paweł II – Zanim został kapłanem”. 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II ul. Jagiellooska 17 
32-830  Wojnicz.(zwany też dalej Organizatorem) . 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.wojnicz.edu.pl  

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zalogowanych kandydatów oraz uczniów szkoły, a tematyką 
komiksów jest życie  Karola Wojtyły od urodzin do święceo kapłaoskich.  

4. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej.  

 
 § 2  
1. Uczestnik konkursu może przysład jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całośd, o maksymalnej 
objętości ośmiu plansz.   

2. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm) powinny na 
odwrocie posiadad czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: imię, nazwisko oraz 
dokładny adres, adres e-mail lub numer telefonu.    

3. Prace należy przesyłać od 1 czerwca 2020 roku na adres: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. 
Jagiellooska 17 32-830 Wojnicz  , z dopiskiem: KOMIKS 2020. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 18 
czerwca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).   

4. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej podczas uroczystego 
rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.  

 
§ 3 
1. Jury oceniając prace nadesłane na konkurs weźmie pod uwagę : pomysłowośd, znajomośd biografii, 
dobór tematyki, estetykę wykonania.   
2. O wynikach konkursu zadecyduje  jury powołane przez organizatora konkursu.  

3. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna atrakcyjne  nagrody  dla uczniów   
oraz kandydatów zalogowanych do ZSLiT  w Wojniczu.  

4. Nagrodzone będą miejsca od 1 do 3. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego zakooczenia roku szkolnego 2019/2020 

 
§ 4  
1. Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie 
przez Administratora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).  ( w załączeniu zgoda na udział w konkursie ). 

2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dyrektor ZSLiT 
w Wojniczu. 

3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do 
tego, aby móc wziąd udział w konkursie.    

4. Uczestnik konkursu może cofnąd wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych 
pod adresem mailowym ZSLiT w Wojniczu : sekretariat@wojnicz.edu.pl  

5. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane 
nieupoważnionym osobom trzecim.  

  
  

 

 

 

 

 



Załącznik 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA* 

Konkurs  „Jan Paweł II – Zanim został kapłanem” 

Działając w imieniu własnym/na rzecz Uczestnika*........................................................... 

wyrażam zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu, z którym się zapoznałem/am* i którego treść akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/Uczestnika* przez 

Organizatora Konkursu, tj. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w 

Wojniczu, w celu realizacji Konkursu, w zakresie upowszechnienia informacji i 

promocji Konkursu i jego wyników na zasadach zawartych w Regulaminie Konkursu. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am* się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego 

warunki w imieniu własnym/Uczestnika*. 

Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a* o przysługujących mi prawach 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), a tym samym z 

polskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie 

RODO). 

Udzielenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału ucznia w Konkursie. 

Oświadczenie należy dołączyć do karty zgłoszeniowej. 

 
 

 

 

 

____________________________________ 

(data i podpis Uczestnika/rodzica/opiekuna* 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


