
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Kiedy myślę o Mikołaju …  Koperniku” - plakat satyryczny 

 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem  Konkursu  jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia  
    Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg. 
2.Informacje o konkursie publikowane będą na stronie www.wmodn.elblag.pl 
3.Regulamin  stanowi  podstawę  konkursu  i  określa  prawa i  obowiązki  jego    
   uczestników.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez  
   uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania  
   określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,   
   które uprawniają go do udziału w konkursie. 
 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych  
    z województwa warmińsko-mazurskiego. 
3. Uczestnikami  konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  organizatora. 
4. Uczestnictwa  w  konkursie,  jak  i  praw i obowiązków z nimi związanych, w tym  
    także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 
 

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 31 marca 2023 roku przesłać  
    pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia     
    Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,  plakat satyryczny 
    nt.  Mikołaja Kopernika. 
2. Osoba zgłaszająca się do konkursu w metryczce winna wskazać: imię, nazwisko, 
    adres  miejsca pracy, numer  telefonu miejsca pracy lub osobisty oraz adres    
    e-mailowy. 
3. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać dowolną ilość prac konkursowych.   
4. Poprzez  przesłanie  pracy  konkursowej  w  sposób  określony  w  niniejszym    
    paragrafie, uczestnik konkursu oświadcza, że przesłany przez niego plakat    
    satyryczny nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób   
    trzecich, a uczestnik konkursu jest w pełni uprawniony do  zgłoszenia  pracy  
   konkursowej   oraz  udzielenia  zgody  w  zakresie  określonym  w  ust. 5 poniżej. 
5. Poprzez  przesłanie pracy konkursowej  w  sposób  określony  w  niniejszym   
    paragrafie, uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne  
    udostępnianie pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej lub na stronie      
   internetowej organizatora. 
6. Upublicznienie imienia i nazwiska oraz miejsca pracy laureata konkursu na stronie    
    internetowej Organizatora nastąpi wyłącznie za zgodą laureata, którą uczestnik 

http://www.wmodn.elblag.pl/


powinien przekazać wraz z pracą konkursową. Zgoda stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu. 
 
                          § 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 
 
1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników,  
    którzy spełnią warunki wymienione w § 2 i 3 regulaminu. 
2. Spośród prac konkursowych określonych w § 3  zgłoszonych przez  
    uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 jury wybierze  
    najciekawsze plakaty, kierując  się  przede  wszystkim  oryginalnością interpretacji  
    plastycznej, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody   
    rzeczowe. 
3. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora. 
4. Do  dnia  08.05.2023 roku  organizator  opublikuje  na  stronie  www.odn.elblag.pl    
    wyniki  konkursu  oraz powiadomi o nich zwycięzców konkursu, wysyłając  
    wiadomość na adres email. 
 
                                                    § 5. NAGRODA 
 
1. Nagroda  konkursowa  zostanie  wydana  wyłącznie  w  postaci  określonej    
    regulaminem,  bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany  
    na inną nagrodę. 
2.  Jeden  uczestnik  może  otrzymać  w  ramach  konkursu  tylko  jedną  nagrodę    
     przewidzianą regulaminem. 
3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane 
     z  opóźnieniem  lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające 
     z  błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu e-mail lub   
     innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas  eventu „2023 – Rok Mikołaja    
    Kopernika” (planowany termin spotkania – czerwiec 2023). 
 
 

§ 6. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 
 
1.Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki. 

2.Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. 

3.Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie  będą oceniane.  

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,  

kontakt: tel. 55 643 52 52, e-mail: sekretariat@wmodn.elblag.pl  

http://www.odn.elblag.pl/
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2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, e-mail: iod@wmodn.elblag.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie, przeprowadzenie  

oraz wyłonienie zwycięzców konkursu. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1e Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO), w 
związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019r. w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, oraz art. 6, ust. 1a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi dla 
administratora (np. serwis oprogramowania) oraz w przypadku wyrażenia zgody na 
upublicznienie danych laureata osoby przeglądające stronę internetową WMODN 
w Elblągu. 

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a pozostałych 
uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie 
się konkurs. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych 
osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania 
zgody w każdym momencie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody 
należy złożyć pisemnie do administratora. W przypadku wycofania zgody dane 
laureata oprócz imienia będą usunięte ze strony internetowej WMODN w Elblągu. 

 

 

W razie pytań czy wątpliwości  proszę o kontakt: 

Łukasz Kogut – W-M ODN Elbląg, tel. 55 625 72 91 

 

                                                                    Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie 
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Załącznik nr 1 
 

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska i miejsca 

pracy na stronie WWW organizatora, gdy zostanę laureatem. 

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie imię laureata. 
 
………………………………………………. 
                  Imię i nazwisko 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, 

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, kontakt: tel. 55 643 52 52, e-mail: sekretariat@wmodn.elblag.pl  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@wmodn.elblag.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zamieszczenie na stronie internetowej WMODN Elbląg 

informacji o laureatach konkursu. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO) t.j. zgoda. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą wszystkie osoby przeglądające stronę internetową WMODN w Elblągu. 
6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym odbędzie się konkurs, lub do wycofania zgody. 
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w każdym 
momencie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. W 
przypadku wycofania zgody dane laureata oprócz imienia będą usunięte ze strony internetowej WMODN w 
Elblągu. 

mailto:sekretariat@wmodn.elblag.pl
mailto:iod@wmodn.elblag.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

