
REGULAMIN KONKURSU  NA NAJLEPSZY PROJEKT PROMUJĄCY 

SZKOŁĘ pn. „PRZEWORSKIE SZKOŁY – MASZ WYBÓR”  

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie. 

2. Podstawowym celem konkursu jest nabywanie umiejętności, kształcenie wyobraźni, 

wrażliwości artystycznej, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych, aktywizacja 

młodzieży lokalnej z terenu powiatu przeworskiego, a także zwrócenie uwagi na walory 

szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu przeworskiego.  

 

§ 2 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Starosta Przeworski, ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 

Przeworsk, NIP: 794 169 14 48,  REGON: 650 900 252. 

2. Wszystkich informacji dotyczących konkursu udziela:  

a) Starostwo Powiatowe w Przeworsku  ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk,  

tel.: 16 648 70 09 , email: edukacja@powiatprzeworsk.pl,  

b) Samorząd uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły 

w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37 – 200 Przeworsk, tel.: 16 648 79 69,  

email: 1lo.sekretariat23@gmail.com  

c) Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Przeworsku ul. I. Krasickiego 9, 37 – 200 Przeworsk, tel.: 16 648 75 74,  

email: zszprzeworsk@gmail.com 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 

Władysława Jagiełły w Przeworsku i Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Przeworsku. 

2. Uczestnicy mogą brać udział  w konkursie: 

a) indywidulanie, 

b) drużynowo (drużyna do 5 osób). 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:  

a) uczestnik biorący udział w konkursie musi być uczniem jednej ze szkół 

wymienionych w ust. 1, 

b) uczestnik biorący udział w konkursie wykona pracę konkursową promującą szkołę 

której jest uczniem, 

c) uczestnik biorący udział w konkursie przekaże prawa autorskie do wykonanych 

projektów na rzecz organizatora konkursu, 
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d) uczestnik zapozna się z Regulaminem konkursu i złoży wraz z pracą konkursową 

prawidłowo uzupełnioną Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu)  

w terminie określonym w ust. 5 poniżej. 

4. Praca konkursowa musi być oryginalnym projektem uczestnika/uczestników. 

5. Prace wraz z uzupełnioną Kartę zgłoszeniową, należy przesłać na adres Starostwa 

Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk, z dopiskiem 

Konkurs na najlepszy projekt promujący szkołę pn. „Przeworskie Szkoły – Masz 

Wybór” lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Przeworsku  

ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk w terminie do dnia 14.01.2022 r. w godzinach 

od 07:30 do 15:30.  

6. O wyniku konkursu i sposobie odbioru nagród organizator poinformuje zwycięzców 

pisemnie oraz zamieszczając odpowiednią informacje na swojej stronie internetowej. 

7. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

Zasady konkursu i nagrody 

 

1. Praca konkursowa powinna obejmować projekt promujący szkołę której uczestnik jest 

uczniem. 

2. Do konkursu dopuszcza się wszelkiego rodzaju projekty wykonane w dowolnej formie.  

3. Każda praca powinna posiadać czytelną informację zawierającą: imię i nazwisko 

uczestnika, adres zamieszkania, nazwę szkoły, której uczestnik jest uczniem, 

numer telefonu i adres e-mail.  

4. Organizator konkursu przewiduje dla zdobywców I, II oraz III miejsca nagrody 

rzeczowe o wartości 5 000,00 zł brutto (I miejsce), 3 000,00 zł brutto (II miejsce), 

2 000,00 zł brutto (III miejsce), możliwe jest przyznanie nagrody specjalnej. 

5. Imiona i nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Powiatu Przeworskiego oraz na fanpage’u na portalu facebook.com. 

6. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. O decyzji Komisji i sposobie odbioru nagród organizatorzy poinformują w terminie  

do 31.01.2022 r. 

§ 5 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 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 („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.  

 



1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Przeworski.  

Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres:  

ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk, telefonicznie: 16 648 70 09 oraz za 

pośrednictwem poczty e – mail, na adres: starosta@powiat.przeworsk.pl. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można 

się kontaktować listownie, na adres: ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk oraz za 

pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@powiatprzeworsk.pl 

3. Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) 

nazwę szkoły, której uczestnik jest uczniem, adres zamieszkania, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), tj. na 

podstawie udzielonej zgody, w celu: 

1) organizacji konkursu pn. „Przeworskie Szkoły – Masz Wybór”; 

2) wyłonienia zwycięzców ww. konkursu;  

3) przesłania nagród rzeczowych zwycięzcom konkursu; 

4) publikacji wizerunku zwycięzców wraz z danymi osobowymi w na stronie 

internetowej Powiatu Przeworskiego oraz na fanpage’u na portalu facebook.com.  

w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych  

z realizowanymi przez Starostę Przeworskiego zadaniami. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes 

prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych tylko w celu i zakresie 

niezbędnym dla realizacji ww. konkursu. 

5. Pozyskane dane osobowe w zakresie określonym w pkt 3 powyżej wraz z danymi 

identyfikującymi osobę będą przechowywane przez okres: do czasu wycofania 

udzielonej zgody, w pozostałym zakresie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych, sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu,  przenoszenia danych (z zastrzeżeniem 

odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, 

wskazane w niniejszym punkcie). Administrator danych osobowych informuje również, 

że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny 

z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych 

osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.   

7. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. Jagiellońska 10,  

37 – 200 Przeworsk,  lub e – mail: starosta@powiat.przeworsk.pl lub osobiście  

w siedzibie Administratora danych osobowych. 



8. Podanie danych osobowych w celach określonym w pkt 3 powyżej jest dobrowolne. 

Odmowa podania przez Panią/Pana wskazanych danych osobowych będzie wiązać się 

z brakiem możliwości realizacji celu określonego w pkt 3 powyżej tj. wzięcia udziału 

w konkursie pn. „Przeworskie Szkoły – Masz Wybór”.  

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 

§ 6 

Informacja o konkursie 

 

Informacja o konkursie zamieszczana jest: 

a) przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku na stronie internetowej Powiatu Przeworskiego 

oraz na fanpage’u powiatu na portalu facebook.com, 

b) przez I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku  

na fanpage’u szkoły na portalu facebook.com, stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń 

oraz przez radiowęzeł szkolny, 

c) przez Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku  

na fanpage’u szkoły na portalu facebook.com, stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń 

oraz przez radiowęzeł szkolny, 

d) przez dyrektorów szkół (I LO w Przeworsku i ZSZ w Przeworsku) przez elektroniczny 

dziennik do wszystkich uczniów. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami Regulaminu. 

3. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki. 

5. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegały ocenie. 

6. Rezygnacja z udziału w konkursie wymaga pisemnego oświadczenia. 

7. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1, 2 i 3.   
 

 


