
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI 105. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY  

 I X ZJAZDU ABSOLWENTÓW LICEUM I GIMNAZJUM W PŁOŃSKU 

 

1. Organizator: 

Komitet Organizacyjny  X Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum   

2. Cele konkursu: 

1) promowanie 105. rocznicy powstania szkoły i X Zjazdu Absolwentów Liceum i 

Gimnazjum w Płońsku; 

2) rozwijanie twórczej i aktywnej postawy uczniów , wrażliwości artystycznej oraz 

wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych.  

3. Warunki uczestnictwa: 

1) Konkurs przeznaczony jest uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku; 

2) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy. 

3) Zadaniem uczestnika jest wykonanie projekt plakatu promującego 105. rocznicę 

powstania szkoły i X Zjazd Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku.  

4) Plakat należy wykonać w wersji elektronicznej, zachowując parametry: orientacja 

pionowa; 2480 x 3508 pikseli; rozdzielczość 300 DPI. 

5) Plakat powinien zawierać następujące  treści: 

a) informację o rocznicy powstania szkoły: „1917–2022 – 105 lat Liceum”;  

b) informację o X Zjeździe Absolwentów: „X Zjazd Absolwentów Gimnazjum i 

Liceum”;  

c) datę zjazdu 16–18 września 2022; 

d) myśl przewodnią – cytat 

e) elementy graficzne, np. wizerunek Patrona, szkoły, symbole związane ze 

szkołą bądź edukacją.  

4. Składanie prac: 

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesyłać na adres: 

sekretariat@loplonsk.pl w terminie do 30 marca 2022 roku. 

5. Ocena prac: 

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone i umieszczone na stronie internetowej Szkoły dnia 29 kwietnia 2022 roku. 

6. Nagrody: 

1) Organizator przewiduje nagrodę główną – nagrodę finansową  w wysokości 500 

zł.  

2) Wybrane  projekty mogą być zaprezentowane  na wystawie pokonkursowej. 

 

7. Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac oraz danych osobowych 
autorów.  

2) Organizator nie zwraca złożonych  na konkurs prac.  
3) Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.  
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Karta Zgłoszeniowa  

TEMAT 

KONKURSU 

Konkurs plastyczny z okazji 105. rocznicy powstania szkoły  

i X Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku 

TERMIN do 30 marca 2022 r.  

Skan lub zdjęcie Karty zgłoszeniowej CZYTELNIE WYPEŁNIONEJ I PODPISANEJ należy 

przesłać wraz z pracą do dnia  30.03.2022 na adres e-mailowy: sekretariat@loplonsk.pl 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

IMIĘ 

I NAZWISKO: 
 

NAZWA SZKOŁY: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku 

KLASA:  

ADRES  

E-MAIL: 
 

 

 

Wypełnia: Rodzic/ Opiekun prawny Uczestnika/ Uczestnik pełnoletni: 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie plastycznym z okazji 105. rocznicy powstania szkoły i 

X Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku 

□ TAK 

□ NIE 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu plastycznego z okazji 105. rocznicy 

powstania szkoły i X Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku 

□ TAK 

 

□ NIE 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Konkursu plastycznego z okazji 105. 

rocznicy powstania szkoły i X Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku 

□ TAK 

 

□ NIE 

 

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym przez I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-

100 Płońsk, w celu realizacji konkursu oraz w celu relacji fotograficznej oraz promocji konkursu w 

mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora. 

□ TAK 

□ NIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu informacyjnym i promocyjnym przez 

I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 

i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach promocyjnych szkołę. 

□ TAK 

□ NIE 

 

Data wypełnienia formularza 
 

 

Podpis 
 

 



Klauzula informacyjna Konkursu plastycznego z okazji 105. rocznicy powstania szkoły  

i X Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych osób uczestniczących w konkursie jest 

I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (dalej: „Administratorem”), z siedzibą: ul. 

Płocka 56, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową 

pod adresem: dyrekcja@loplonsk.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: kancelaria@legallex.pl 

3. Dane osób uczestniczących w konkursie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów); art. 6 ust. 1 lit. 

b)    (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy). 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z organizacją Konkursu plastycznego z okazji 105. 

rocznicy powstania szkoły i X Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osób uczestniczących w konkursie będą przetwarzane do odwołania zgody na 

przetwarzanie danych lub do zakończenia celu przetwarzania. 

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem przystąpienia do konkursu. 

Niepodanie danych lub wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w 

konkursie. 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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