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REGULAMIN 

KONKURSU O PODGÓRZU 

„Podgórze wczoraj i dziś” 

 

 

1. Konkurs ma zasięg regionalny i dotyczy miasta Krakowa. 

2. Adresatami Konkursu są uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych mieszczących się 

na terenie miasta Krakowa. 

3. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina 

z  oddziałami przedszkolnymi mieszcząca się przy ulicy Feliksa Wrobela 79, 30-798 

Kraków. 

4. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe:  

pierwsza grupa wiekowa to uczniowie z klas I-III  

druga grupa wiekowa to uczniowie z klas IV-VIII 

5. Gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 roku na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina przy ul. Wrobela 79 w Krakowie. 

6. Cele Konkursu: 

a) promowanie wartości patriotycznych, 

b) kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającego nas środowiska, 

c) rozbudzanie zaciekawienia zabytkami i historią Podgórza, 

d) kształtowanie wrażliwości na piękno architektury, 

e) promocja Dzielnicy XII - Podgórze wśród mieszkańców Krakowa, 

f) rozwijanie kreatywności artystycznej i innowacyjności uczniów, 

g) integracja społeczności szkolnych oraz środowiska krakowskiego.  

 

Zasady Konkursu dla pierwszej grupy wiekowej uczniów z klas I-III:  

1. Uczestnicy Konkursu przygotowują plakat w formacie A1 promujący Podgórze.  

2. Każda Szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza jedną pracę grupową przygotowaną 

przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 

3. Plakat biorący udział w konkursie należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 137 

mieszczącej się przy ulicy Wrobela 79 w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 

18 maja 2022 roku. 
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4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię 

i  nazwisko autorów, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, 

adres e-mail. 

5. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się podczas Festynu Szkolnego w dniu 11 czerwca 

2022 roku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

 

Zasady zgłaszania uczestników:  

1. Wypełnioną metryczkę (zał. nr 1) oraz oświadczenie wydawnicze (zał. nr 2) razem 

z  pracą należy dostarczyć do dnia 18 maja 2022 roku na adres szkoły: ul. Wrobela 79, 

30- 798 Kraków. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów 

związanych z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie 

o  ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926).  

3. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w Konkursie i biorący w nim udział, wyrażają 

zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązują się stosować do jego postanowień. 

4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora jego danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalenie wizerunku 

w  formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej w ramach działań fotograficznych 

przeprowadzonych podczas Konkursu, a także na nieodpłatne i wielokrotne 

rozpowszechnianie tych zdjęć w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej na 

platformach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego miasta Krakowa, Urzędu 

Miasta Krakowa, Magiczne Miasto Kraków, portal edukacyjny miasta Kraków, Nasze 

Szkoły miasta Kraków, www.sp137krakow.edupage.org, Facebook SP 137 dla celów 

związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu. 

5. Prace oraz prawa autorskie uczestników przechodzą na własność Organizatora 

konkursu. 

 

 

Zasady oceniania:  

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli 

instytucji, które objęły Konkurs honorowym patronatem. 

2. Jury będzie oceniało: interpretację tematu, pomysłowość i estetykę wykonania plakatu. 

3. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.  

4. Każda Szkoła biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.  
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Wszelkich szczegółowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację:  

p. Anna Irzyk - 531221091 

p. Anita Duplaga – 661966375 

 

Zasady Konkursu dla drugiej grupy wiekowej uczniów z klas IV-VIII:  

1. Uczestnicy Konkursu przygotowują maksymalnie trzyminutowy filmik promujący  

Podgórze.  

2. Filmik powinien zawierać trzy autorskie, niepublikowane wcześniej elementy: fraszkę, 

zdjęcia, muzykę. 

3. Każda Szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza jedną pracę grupową przygotowaną 

przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 

4. Filmik biorący udział w konkursie należy dostarczyć na nośniku zewnętrznym pendrive 

do Szkoły Podstawowej nr 137 mieszczącej się przy ulicy Wrobela 79 w Krakowie 

w  nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2022 roku. 

5. Do każdego filmiku należy dołączyć metryczkę: imię i  nazwisko autorów, szkoła, 

klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

6. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się podczas Festynu Szkolnego w dniu 11 czerwca 

2022 roku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

 

Zasady zgłaszania uczestników oraz prac:  

1. Wypełnioną metryczkę (zał. nr 1) oraz oświadczenie wydawnicze (zał. nr 2) razem 

z  pracą należy dostarczyć do dnia 18 maja 2022 roku na adres szkoły: ul. Wrobela 79, 

30-798 Kraków. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów 

związanych z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie 

o  ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926).  

3. Uczestnicy zgłaszający się do udziału w Konkursie i biorący w nim udział, wyrażają 

zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązują się stosować do jego postanowień. 

4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora jego danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalenie wizerunku 

w  formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej w ramach działań fotograficznych 

przeprowadzonych podczas Konkursu, a także na nieodpłatne i wielokrotne 

rozpowszechnianie tych zdjęć w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej na 
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platformach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego miasta Krakowa, Urzędu 

Miasta Krakowa, Magiczne Miasto Kraków, Dzielnicy XIII, portal edukacyjny miasta 

Kraków, Nasze Szkoły miasta Kraków, www.sp137krakow.edupage.org, Facebook SP 

137 dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu. 

5. Prace oraz prawa autorskie uczestników przechodzą na własność Organizatora 

konkursu. 

 

Zasady oceniania:  

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli 

instytucji, które objęły Konkurs honorowym patronatem. 

2. Jury będzie oceniało: interpretację tematu oraz pomysłowość nagranego filmiku. 

3. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.  

4. Każda Szkoła biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.  

 

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację:  

p. Arleta Skorupa – 786- 937- 894 

p. Dorota Siwek – 606- 577 – 221  
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metryczka (zał. nr 1) 

Metryczka uczestnika konkursu 

Tytuł pracy 

 

 

Imiona i nazwiska autorów 

 

 

Klasa 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

Metryczka uczestnika konkursu 

Tytuł pracy 

 

 

Imiona i nazwiska autorów 

 

 

Klasa 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

Adres e-mail 
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oświadczenie wydawnicze (zał. nr 2) 

 

Kraków,…………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYDAWNICZE DO  

KONKURSU O PODGÓRZU “Podgórze wczoraj i dziś” 

 

Oświadczam, że ja…………………………………………………………………….…………  

                                                                        /imię i nazwisko/ 

jestem autorem plakatu/filmiku promującego Dzielnicę XIII - Podgórze, zwanego dalej 

utworem, obejmującego następujący tytuł: 

 

…………………………………………………………………………………………………..,  

                                                                                               /tytuł plakatu/filmiku/ 

biorącego udział w KONKURSIE O PODGÓRZU „Podgórze wczoraj i dziś” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie. 

 

§1. Autor dzieła obejmującego następujący plakat/filmik: 

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

                                                                                               /tytuł plakatu/filmiku/ 

oświadcza, że:  

a) utwór, który jest przedmiotem niniejszego oświadczenia jest rezultatem jego własnej 

twórczości i nie narusza praw ani dóbr osobistych podmiotów trzecich;  

b) jego prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym 

niniejszym oświadczeniem;  

c) uzyskał zgodę od osób, których wizerunki lub wypowiedzi, dzieła plastyczne lub 

fotograficzne zostały utrwalone w utworze, na ich wykorzystanie w sposób określony 

niniejszym oświadczeniem;  

d) utwór stanowi oryginalną, nie publikowaną wcześniej pracę, która po raz pierwszy zostanie 

opublikowana;  

e) ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu prawdziwości oświadczeń 

zawartych w niniejszym oświadczeniu.  

§2. Z dniem podpisania niniejszego oświadczenia Autor przenosi bezpłatnie na Szkołę 

Podstawową nr 137 im. prof. Wiktora Zina zwaną dalej Wydawcą, autorskie prawa majątkowe 

do utworu w zakresie jego wielokrotnego wydania i rozpowszechnienia na wszelkich znanych 

nośnikach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, 

zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu 

elektronicznego), na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, 

elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie 

typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i 

egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy 

zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, 
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publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i 

dzierżawy utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do 

obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem 

sieci informatycznych, w szczególności typu internet.  

§3. Rozporządzenie prawami o których mowa w §1 i §2 nie jest ograniczone ilościowo, 

czasowo, językowo ani terytorialnie.  

§4. Autor oświadcza, że rezygnuje z honorarium autorskiego z tytułu przeniesienia na 

Wydawcę majątkowych praw autorskich w zakresie wynikającym z niniejszego oświadczenia.  

§5. Autor zobowiązuje się dostarczyć:  

a) utwór wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością 

i  na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego typu utworu; 

b) pełną i ostateczną wersję w formie pliku elektronicznego w programie komputerowym 

i  formacie wymaganym przez Wydawcę, w terminie do dnia podpisania oświadczenia;  

c) kompletny materiał ilustracyjny wraz z uregulowanymi prawami autorskimi (reprodukcje, 

fotografie, ryciny, mapy etc.) w formie nadającej się do reprodukcji oraz szkice ilustracji w 

formie nadającej się do opracowania na ich podstawie ilustracji przez innego twórcę, w terminie 

do dnia podpisania oświadczenia. 

§6. Jeżeli Autor nie spełni zobowiązań wynikających z podpisanego oświadczenia Wydawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od druku utworu.  

§7. Autor upoważnia Wydawcę do korzystania z utworu w całości lub w postaci dowolnych 

fragmentów w celu promocji i reklamy.  

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.  

§9. Wszelkie zmiany niniejszego oświadczenia, wypowiedzenie lub odstąpienie od 

oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej.  

§10. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszego oświadczenia rozstrzygane będą 

przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Wydawcy.  

 

 

Autor………………………………………… 

                                                                                             /imię i nazwisko/ 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 137 

im. prof. Wiktora Zina z siedzibą ul. Wrobela 79, 30-798 Kraków w celu udziału w Konkursie 

o Podgórzu „Podgórze wczoraj i dziś” oraz w celu promocji Dzielnicy XIII – Podgórze. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym 

celu. 

 

Kraków, ................................ r.                            ……………………………………………    

                                                                            (czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 

 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 

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

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat (B25 – Jednolity rzeczowy wykaz akt) 

4. Odbiorcą danych osobowych jest:  

5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości publikacji kart Twój krok do przyszłości. 

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 

9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi 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 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, 

które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących moich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała. 

 

 

 

Kraków, ................................ r.                            ………………………………………….   

                                                                        (czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 

 

 

 

 


