
REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

LOVE IDIOMS 

 

Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, nauczyciele 

języka angielskiego (Małgorzata Bronisz, Katarzyna Koszałka, Agnieszka Mazurek, Ireneusz 

Stawecki) 

 

Cel konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych młodzieży. 

2. Rozwijanie wyobraźni, poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia środkami 

wyrazu plastycznego. 

3. Wyłanianie plastycznych talentów. 

4. Poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli 

zakorzeniających się w kulturze polskiej. 

5. Dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi święta 

zakochanych, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań 

drugiej osoby. 

 

Regulamin: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila 

Norwida w Świdniku oraz uczniów klas VIII Szkół Podstawowych z terenu Powiatu 

Świdnickiego w Świdniku 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

3. Celem konkursu jest własnoręcznie wykonanie przez uczniów plakatu obrazującego 

znaczenie jednego z idiomów związanych z miłością. Wykaz idiomów znajduje się  

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Uczestnik konkursu może również wybrać 

idiom z poza podanej listy. 

4. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 

5. Technika wykonania plakatu jest dowolna, format plakatu A4 lub A3. 

6. Zdjęcie gotowego plakatu należy przesłać drogą internetową na adres 

zdalnyangielski@wp.pl w terminie do 12 lutego 2021r. 
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7. Każdy plakat w nazwie pliku powinien zawierać opis: imię i nazwisko autora, szkołę oraz 

klasę. 

8. Tylko prawidłowo opisane prace wezmą udział w konkursie. 

9. Jury oceni plakaty biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość 

autora. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 lutego 2021r. Spośród zebranych prac wyłonieni 

zostaną laureaci, którzy otrzymają dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. 

11. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

12. Lista laureatów oraz nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

szkoły. 

13. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu 

i akceptuje jego warunki. 

14. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

Postanowienia końcowe: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila 

Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-23-94, e-mail: 

sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mogą 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: lukasz.kalinowski@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 

Administratora. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu  realizacji zadań 

statutowych szkoły jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji zgodnie z ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
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5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych w związku z ciążącym na 

Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie 

danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy. 

9. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, usługodawcom 

wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu 

księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

Organizatorzy: 

Małgorzata Bronisz 

Katarzyna Koszałka 

Agnieszka Mazurek 

Ireneusz Stawecki 


