
REGULAMIN 

 DZIELNICOWEGO KONKURSU NA BAJKĘ RODZINNĄ  

XVI EDYCJA 

 

 

„Bajka jest jednym z głównych gatunków literatury dydaktycznej, 

najczęściej jest to niedługa opowieść napisana wierszem lub prozą, 

zawiera ona przeważnie jakąś naukę moralną pokazaną na końcu lub początku. Bohaterami bajek 

są ludzie, zwierzęta, rośliny lub nawet przedmioty.” 

 

Ogłaszamy konkurs na bajkę rodzinną przygotowaną w formie książki. 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego                    

w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 227. 

 

Cele konkursu 

 rozbudzenie u dzieci wyobraźni oraz talentów pisarskich, 

 stworzenie możliwości kreatywnego wyrażania własnych pomysłów, 

 umożliwienie dzieciom realizacji projektu, który wzmacnia więzi rodzinne, 

 umożliwienie twórczej konfrontacji, 

 kształtowanie sprawności językowej w połączeniu z dbałością o kulturę języka ojczystego. 

Uczestnicy: 

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w Dzielnicy Targówek oraz 

członków ich rodzin. 

Warunki udziału w konkursie: 

 uczęszczanie do szkoły podstawowej w Dzielnicy Targówek, 

 uczestnicy konkursu mogą zgłaszać jedynie oryginalne prace konkursowe, wykonane 

według własnego pomysłu, które do tej pory nie były nagradzane lub publikowane              

w ramach innego konkursu, 

 prace powinny być przygotowane w formie książeczki napisanej przez dziecko wspólnie      

z pozostałymi członkami rodziny – rodzicami, rodzeństwem, dziadkami oraz opatrzone 

odpowiednimi ilustracjami, 

 na stronie tytułowej należy umieścić nr szkoły, imiona i nazwiska autorów, ilustratorów          

i wydawców, każda osoba biorąca udział w tworzeniu pracy wymieniona na stronie 

tytułowej w celu dopuszczenia przez komisję pracy do konkursu zobowiązana jest do 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

Regulaminu, 



 wyrażenie zgody przedstawicieli ustawowych lub innych osób uprawnionych do 

reprezentowania Uczestnika na: udział dziecka w konkursie, przetwarzanie danych 

osobowych,  publikację wizerunku zgłoszonej pracy konkursowej na stronie internetowej 

Organizatora, w kronice szkoły, gazetce szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu, 

 zagwarantowanie przez przedstawiciela ustawowego/innej osoby uprawnionej do 

reprezentowania Uczestnika, że praca konkursowa Uczestnika zgłoszona do udziału           

w Konkursie jest, wolna od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich,                  

w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Forma pracy: 

Bajka w formie książeczki w dowolnym kształcie oraz dowolnej oprawie plastyczno– graficznej       

w maksymalnym formacie A3. 

Termin i miejsce: 

 pracę konkursową z załącznikiem nr 1 i nr 2 prosimy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej nr 84 w Warszawie ul. Radzymińska 227 w dniach do dnia 17.03.2023r.         

w godzinach 8.00 – 16.00, 

 o wynikach konkursu poinformujemy mailem do dnia 31.03.2023r., 

 nagrody i prace konkursowe zostaną dostarczone do sekretariatów szkół do dnia 

21.04.2023r. 

Komisja konkursowa: 

Oceny prac dokona komisja konkursowa wybrana spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 84 

(nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz, kierownik świetlicy, nauczyciel plastyki). 

Kryteria oceny: 

 pomysł, 

 sposób zaprezentowania, 

 estetyka wykonania pracy. 

Nagrody 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 

Informacje dodatkowe: 

 koszty wykonania i dostarczenia prac ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka, 

 udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, 

 wszystkie prace konkursowe podlegają zwrotowi, za zwrot prac odpowiada Organizator, 

 wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa, 

 decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 



Małgorzata Nowicka tel. 22 679 78 95 w.135, MalgorzataNowicka@eduwarszawa.pl 

 

 

Piszcie i podążajcie za swoją wyobraźnią! 

  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (klauzula informacyjna) 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) 
informujemy, że: 
1.Administratorem,  czyli  podmiotem  decydującym  o  celach  i  sposobach  przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Organizator Konkursu – Szkoła Podstawowa nr 84 
im.Waleriana Łukasińskiego z siedziba w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 227.  
Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@sp84.waw.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, 
ul.Radzymińska 227, 03-611 Warszawa 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1. 
3.Dane osobowe Uczestników Dzielnicowego Konkursu na Bajkę Rodzinną XVI Edycja przetwarzane są 
przez Administratora wyłącznie w celu: 
1) przeprowadzenia Konkursu; 
2) ogłoszenia autorów najlepszych prac oraz przekazania nagród 
3) publikacji na stronie internetowej Organizatora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami 
Konkursu. 
Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych dzieci biorących udział ww. Konkursu przetwarzane są 
przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział dziecka w Konkursie. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub osoby 
uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych osobowych 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 
udziału dziecka w Konkursie. 
4.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania 
Pani/Pana zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres 
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 
Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających 
z przepisów prawa. 
5.Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli 
będzie wynikać to z przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane 
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty 
świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni 
Administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską. 
6.Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a)prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych 
dziecka. 



Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny, ale jest 
niezbędne do udziału dziecka w Konkursie, 
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/INNEJ OSOBY PRAWNEJ 
UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA DZIELNICOWEGO KONKURSU NA 
BAJKĘ RODZINNĄ XVI EDYCJA 
 
Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika 
 

............................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka/klasa/nr szkoły) 

 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Dzielnicowym Konkursie na Bajkę Rodzinną XVI 
Edycja, którego Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w 
Warszawie przy ul. Radzymińskiej 227, zwana dalej Organizatorem. 
 
 

…………….………………………..………… 
/ data i podpis rodzica / opiekuna prawnego / 

 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 
osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, 
nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dla celów związanych organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu oraz upowszechnieniem pracy konkursowej poprzez stronę 
internetową Szkoły Podstawowej nr 84 Warszawie, w kronice szkoły, w gazetce szkolnej, na 
terenie szkoły w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w celach edukacyjno- 
informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań 
statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i 
talentów. 
 
 

…………….………………………..………… 
/ data i podpis rodzica / opiekuna prawnego / 

 
Oświadczam, że: 
 
- zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez Organizatora zawartej w 
Regulaminie; 
- zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Dzielnicowego Konkursu na Bajkę 
Rodzinną, który rozumiem i w pełni akceptuję; 
- praca dziecka jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz że przysługuje mu 
do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń 



osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności 
intelektualnej, 
- zgłoszona przez uczestnika praca jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich i nigdy nie 
była publikowana przez autora jak i osoby trzecie; 
- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w 
jego działalności statutowej. 
 
 
 

…………….………………………..………… 
/ data i podpis rodzica / opiekuna prawnego / 

 
Załącznik nr 2 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY BIORĄCEGO UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU PRACY 
KONKURSOWEJ WSPÓLNIE Z UCZESTNIKIEM DZIELNICOWEGO KONKURSU NA BAJKĘ 
RODZINNĄ XVI EDYCJA 
 
 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 
osobowych w zakresie imienia i nazwiska zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dla celów związanych organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu oraz upowszechnieniem pracy konkursowej poprzez stronę 
internetową Szkoły Podstawowej nr 84 Warszawie, w kronice szkoły, w gazetce szkolnej, na 
terenie szkoły w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w celach edukacyjno- 
informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań 
statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć i 
talentów. 
 
Oświadczam, że: 
- zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
moich danych osobowych przez Organizatora pozyskanych w celu przeprowadzenia kursu 
zgodnie z Regulaminem Dzielnicowego Konkursu na Bajkę Rodzinną XVI Edycja, 
- zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Dzielnicowego Konkursu na Bajkę 
Rodzinną XVI Edycja, który rozumiem i w pełni akceptuję. 
 
 

 
 

………………………………………… 
                                                                                                                        /data i podpis/ 

  

 

 

 

 

 

 


