
                                                                                                  

Regulamin konkursu 

"Mój wymarzony zawód" 

 

 

Organizator konkursu 

Instytut Głuchoniemych 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania uczniów zawodami na rynku pracy oraz 

zwiększanie ich kreatywności przy tworzeniu pracy plastycznych związanych z tematem konkursu.  

2. W ramach konkursu uczniowie przygotowują prace plastyczne przedstawiające ich wymarzony 

zawód. 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klas II i III 

szkół gimnazjalnych  dla uczniów z uszkodzeniem słuchu na terenie całej Polski.  

2. Prace mogą być wykonane techniką dowolną i przesłane w dowolnym formacie. 

3. Uczeń może przygotować jedną pracę. Szkoła może przesłać dowolną ilość prac. 

4. Prace należy opisać na odwrocie. Opis powinien zawierać: 

 tytuł pracy 

 imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły 

 e-mail i telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna ucznia  

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na 

przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej (zał.1). Zgody te 

należy dołączyć do prac konkursowych. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

 

Termin i miejsce nadsyłania utworów 

1. Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 11 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpłynięcia) do 

Instytutu Głuchoniemych (Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa). Na opakowaniu należy 

umieścić napis „Konkurs: Mój wymarzony zawód”. 



                                                                                                  

2. Prace, które wpłyną do Instytutu Głuchoniemych po wyznaczonym terminie, nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

3. Koszty przesyłki pocztowej ponoszą autorzy prac.  

Kapituła konkursu 

1. Kapituła przy ocenie prac bierze pod uwagę: zgodność wykonanej pracy  

z podaną tematyką, oryginalność i pomysłowość autora pracy oraz wrażenie estetyczne. 

2. Kapituła wyłoni jedną najwyżej ocenioną pracę ucznia.  

3. Nagrodą w konkursie jest tablet Samsung.  

4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przedstawiona w trakcie Dnia Otwartego w 

Instytucie Głuchoniemych 13 i 14 kwietnia 2018 roku oraz na stronie internetowej: instytut-

gluchoniemych.waw.pl 

5. Nagrody są do odebrania w Instytucie Głuchoniemych w trakcie Dnia Otwartego. Nagrody mogą 

zostać wysłane pocztą tylko w przypadku pokrycia kosztów wysyłki przez autora prac.  

6. Kapituła może dokonać wyboru prac na wystawę pokonkursową także spośród utworów 

nienagrodzonych.  

7. Werdykt Kapituły jest ostateczny 

Prawa autorskie 

1. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatora 

konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy. Prawa osobowe pozostają własnością 

Autora pracy. 

2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych na stronach 

internetowych należących do Organizatora w tym na portalach społecznościowych. 

Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

do celów związanych z realizacją Konkursu. 

2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę  

w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając formularz zgody 

dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika. 

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne  

z jego rezygnacją z udziału w konkursie. 

Kontakt z organizatorem  



                                                                                                  

Dodatkowych informacji udziela: 

Bartosz Wilimborek, signmeenglish@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Miejscowość,  data 

 

 

Oświadczenie dotyczące uczestnika konkursu ,,Moja perspektywa integracji” 

 

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



                                                                                                  

Imię i nazwisko 

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

Nazwa i adres szkoły 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y w ……………………………………………………………………………… 

przy ul…………………………………………………………….…………………………… 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu „Mój wymarzony zawód” 

 używanie, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi mojego dziecka oraz 

wykonanej przez moją córkę/mojego syna pracy konkursowej. 

Niniejsza zgoda obejmuje formy publikacji utrwalone na wszelkich nośnikach (w postaci fotografii, 

dokumentacji dźwiękowej lub filmowej)  dotyczące Konkursu: „Moja perspektywa integracji”, w 

którym uczestniczy moje dziecko: publikacje w prasie, rozpowszechnienie w internecie na stronach 

Biura Edukacji m. st. Warszawy, WCIES, książki „Duże sprawy w małych głowach” oraz portalach 

społecznościowych wymienionych organizacji. Ponadto oświadczam, że zapoznałam się z 

Regulaminem Konkusu „Moja perspektywa integracji” i w pełni go akceptuję. 

 

  

_______________________________ 

PODPIS rodzica/opiekuna prawnego 

 


