
 

Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach 
 
 

 

ul. Kościerska 10, 89-600 Chojnice  882 616 197  chojnice@bzdz.pl 

 REGULAMIN KONKURSU „Co we mnie siedzi?” 

 

Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Co we mnie siedzi?” skierowanym do 

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 10. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego oraz problemów na tle 

psychologicznym oraz  rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży. 

 

WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej nt. „Co we mnie siedzi?”. 

 Format i technika: dowolne. 

2.  Dyrektor Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach powołuje 4-osobową komisję konkursową, w skład 

której wchodzą: 

- Dominika Szałkowska (przewodnicząca komisji) 

- Paulina Wcisło (zastępca przewodniczącej komisji) 

- Ewa Murawska 

- Bożena Hatta 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy wraz z podpisanymi zgodami  

i oświadczeniami (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2) do dnia 28 lutego 2023 roku na adres e-mail: 

psycholog@bzdz.pl lub dostarczenia jej do Szkoły. 

3. Do pracy należy dołączyć informacje na temat autora: imię, nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły. 
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NAGRODY 

1. Komisja wyłoni 1, 2 i 3 miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 

- szkoły podstawowe 

- szkoły ponadpodstawowe 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2022 roku poprzez zamieszczenie na Facebooku oraz stronie 

internetowej Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach. 

3. Nagrodą dla zwycięzców są karty prezentowe do sklepu Empik. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac, imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o uczestnikach konkursu w materiałach promocyjnych i reklamowych Szkoły Technicznej BZDZ  

w Chojnicach, w tym także na stronie internetowej i Facebooku Szkoły, a także podczas Konferencji 

‘Przecież to mnie nie dotyczy!’ na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży organizowanej 

przez Szkołę. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie 

obowiązującego prawa.  
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Załącznik nr 1. Zgody i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a 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 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ mojego syna 

 …………………………………………………………………………………………..…….. na potrzeby konkursu „Co we mnie siedzi?”. 

 

……………………………………………………………….. 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 
 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez moje dziecko samodzielnie i jest ono jej jedynym 

autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz że nie narusza 

jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu dziecka ponoszę wszelką odpowiedzialność 

z tego tytułu. Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny autora przekazanej pracy, w przypadku 

naruszenia praw autorskich osób trzecich, ponoszę odpowiedzialność za poniesioną szkodę. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu „Co we mnie siedzi?” , wyrażam zgodę na jego 

postanowienia oraz na udział dziecka w Konkursie zgodnie z określonymi  

w nim warunkami. 

……………………………………………………………….. 
                                                                                                                 Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Co we mnie siedzi?” 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęcia pracy mojego dziecka na stronie internetowej oraz Facebooku Szkoły 

Technicznej BZDZ w Chojnicach oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bydgoski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w celu zaprezentowania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursu „Co we mnie 

siedzi?”. 

……………………………………………………………….. 
                                                                                                                Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2. Zgody i oświadczenia ucznia pełnoletniego 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a 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 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Co we mnie siedzi?”. 

 

……………………………………………………………….. 
Podpis pełnoletniego ucznia 

 

 
 

OŚWIADCZENIA AUTORA PRACY 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem jej jedynym autorem, 

nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz że nie narusza 

jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ponoszę wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. 

Oświadczam, że w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich, ponoszę odpowiedzialność za 

poniesioną szkodę. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu „Co we mnie siedzi?” , wyrażam zgodę na jego 

postanowienia oraz na udział w Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

……………………………………………………………….. 
                                                                                                                 Podpis pełnoletniego ucznia 

 
 

 

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Co we mnie siedzi?” 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęcia mojej pracy na stronie internetowej oraz Facebooku Szkoły 

Technicznej BZDZ w Chojnicach oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w celu zaprezentowania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursu „Co we mnie 

siedzi?”. 

……………………………………………………………….. 
                                                                                                                Podpis pełnoletniego ucznia 

 


