
 

 

 

 

 

                

  

  

  

ZZaapprraasszzaa  uucczznniióóww  ii  nnaauucczzyycciieellii    

sszzkkóółł  ppooddssttaawwoowwyycchh      

ddoo  uuddzziiaałłuu  w  X jubileuszowym  miejskim konkursie   

„„DDĄĄBBRROOWWAA  GGÓÓRRNNIICCZZAA  WW  SSŁŁOOWWAACCHH  II  OOBBRRAAZZAACCHH””,, który umożliwi 

młodzieży wykazanie się swymi umiejętnościami i talentami.   
 
Do wiadomości: wychowawców i nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych oraz innych 

zainteresowanych osób 
 

Regulamin konkursu: 

I. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Oświaty UM w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor 

wraz z grupą nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej. 

II. Honorowy patronat nad konkursem  objął Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marcin 

Bazylak. 

III. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a jego tegoroczna 

tematyka ma charakter wspomnieniowy, bo to jubileuszowa X edycja konkursu. 

IV. Cele konkursu: 

− rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów, 

− pobudzanie do myślenia naukowego, 

− rozwijanie ekspresji oraz kreatywności artystycznej, 

− rozwijanie umiejętności twórczych i własnych zainteresowań. 

V. Organizacja konkursu; 

1. W lutym 2022 r. do wszystkich szkół podstawowych z Dąbrowy Górniczej zostaje przesłany 

regulamin wraz z zawiadomieniem o terminie konkursu oraz kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 

1). 

2. Szkoła zainteresowana konkursem typuje po 2 uczniów do danej kategorii i do ich prac 

dołącza kartę zgłoszeniową. Prace uczniów przesyła  pocztą elektroniczną na adres: 

e.pasamonik@zs4-dg.edu.pl lub k.kania-szteleblak@zs4-dg.edu.pl  do dnia 31.03.2022r  

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2022 i nagrodzeni uczniowie zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną, a nagrody rzeczowe dostarczone zostaną do ich placówek 

oświatowych. 

4. Konkurs jest jednoetapowy, jednak uczniowie będą rywalizowali w następujących kategoriach 

zadaniowych: 

 

a) Konkurs literacki: Wywiad z ciekawą osobą (babcią, dziadkiem itp.) o zmianach 

jakie obserwują w naszym mieście utwór- max 1 strona A4, Times New Roman 

12(przesyłany drogą elektroniczną na adres: e.pasamonik@zs4-dg.edu.pl) 

b)  Konkurs  informatyczny: Wideoblog- to 3 krótkie nagrania promujące ciekawe 

tereny, miejsca naszego miasta. Całość nie może przekroczyć 3 minut( przesłane 

drogą elektroniczną na adres: k.kania-szteleblak@zs4-dg.edu.pl 

c) Konkurs plastyczny: Wykonaj kapsułę czasu z dowolnego materiału i umieść w niej 

to, co chciałbyś przekazać potomnym o Dąbrowie Górniczej- pracę należy 

mailto:k.kania-szteleblak@zs4-dg.edu.pl
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dostarczyć osobiście do sekretariatu ZS nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie 

Górniczej. 

 

        5.Prace będzie oceniać komisja konkursowa złożona z doradców metodycznych oraz specjalistów 

przedmiotowych. 

6.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznaniowe, a laureaci nagrody. 

7. Udział w konkursie jest nieodpłatny, a prace powinny być indywidualne. 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia zakończenia 

konkursu 

2. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele komisji organizacyjnej 

w Zespole Szkół nr 4: Edyta Pasamonik- e.pasamonik@zs4-dg.edu.pl, 

 K.Kania-Szteleblak- k.kania-szteleblak@zs4-dg.edu.pl,   

Patrycja Kopcińska-p.kopcinska@zs4-dg.edu.pl  

Monika Szczubiał- m.szczubiał@zs4-dg.edu.pl 
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Zał. nr 1 

Formularz zgłoszeniowy (prosimy wypełnić pismem drukowanym) 

VII. X Miejski Konkurs „Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach” 
I.  

1. Nazwa Szkoły……………………………………………………………… 

2. Adres pocztowy……………………………………………………………. 

3. Nr telefonu………………………………………………………………..... 

4. e-mail……………………………………………………………………….. 

5. Imię i nazwisko nauczyciela  opiekuna wraz z tel. kontaktowym lub adresem e-mail  

……………………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa:…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka 
w X  Edycji Konkursu „Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach” 

 
 
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………... 
      (imię i nazwisko) 
wyrażam zgodę na udział  
……………………………………………………………..……………………………….……………. 

(imię i nazwisko) 
 

stopień pokrewieństwa ……..……wiek…………placówka……………………...…………klasa …..…  

III.  

w konkursie „Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach” 

 
organizowanym przez Zespół Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ulicy 
Łęknice35. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego 
postanowienia oraz że pouczyłam/em o jego treści osobę biorącą udział w konkursie. 
IV. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu 

przygotowania, przeprowadzenia i promocji konkursu „Dąbrowa Górnicza w słowach i 
obrazach” 

 

 
…………………………………………..…………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Klauzula informacyjna dla uczestników 

V. X  Edycji Konkursu „Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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),dalej: "RODO", informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, 
reprezentowany przez  Dyrektora szkoły – dr Elżbieta Pełka, email: zs4dg@poczta.onet.pl, telefon: (032) 261 
15 03 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, email: biuro@lumiconsulting.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przygotowania, 
przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez Zespół Szkół Nr 4 im. Królowej 
Jadwigi w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ulicy Łęknice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do 
odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(RODO); 
7. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo  
w Konkursie.  
 

Oświadczenie Rodzica / Prawnego Opiekuna 
VI. X  Edycji Konkursu „Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach” 

 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………..,  
rodzic / prawny opiekun 

 
dziecka ………………………………………..………………………………….., oświadczam, że: 

VII. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych mojego dziecka (w 
zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników konkursu, przez 
organizatora konkursu, tj. Zespół Szkół Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, na 
stronie internetowej www.zs4-dg.edu.pl  oraz na stronie Dąbrowskiej Edukacji 

https://edukacja.dg.pl/ realizując zadanie polegające na organizacji X  Edycji Konkursu 
„Dąbrowa Górnicza w słowach i obrazach” 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  
w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, nagrania, prace plastyczne mogą zostać udostępnione na stronie 
internetowej szkoły oraz Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.  

………………………………………………………………………………………………… 
                                                                     (data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 
* zaznaczyć właściwe 

 
 

http://www.zs4-dg.edu.pl/

