
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO 

 

I. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem „Gminnego Konkursu Mitologicznego” (dalej Konkurs) jest Szkoła 

Podstawowa nr1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. 

2. Zgłoszenia do konkursu wraz z pracami konkursowymi należy przesłać w terminie od 

1.04.2021 do 30.04.2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 

16.05.2021 r. 

3. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Karta 

zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

4. Nad przebiegiem Konkursu, oceną wystąpień konkursowych oraz wytypowaniem 

zwycięzców czuwa Komisja Konkursowa. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy dotyczącej mitologii Greków i Rzymian. 

2. Rozwijanie wyobraźni. 

3. Integracja międzyszkolna. 

 

III. Uczestnictwo w konkursie: 

 

1. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej (uczniów klas V - VIII). 

2. Konkurs jest jednoetapowy i polega na zaprezentowaniu wybranej przez siebie postaci 

mitologicznej (boga, bogini, bohatera) w narracji pierwszoosobowej. 

3. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut. 

4. Prezentacja powinna mieć formę materiału audiowizualnego zawierającego opowiadanie o 

wybranej postaci. 

5. Prezentacja utworów może być wzbogacona o muzykę, gest i ruch pod warunkiem, że służą 

one twórczej interpretacji tekstu. 

6. Organizator postanawia, iż dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu oraz możliwe 

jest użycie dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu 

fotograficznego, kamery itp. 

7. Materiał audiowizualny powinien zawierać co najmniej:  

a) krótkie przedstawienie się autora – imię i nazwisko, nazwisko opiekuna, nazwa 

szkoły;  

b) przedstawienie prezentowanej postaci. 

8. Materiał audiowizualny zawierający utwór należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

do godz. 24:00 w postaci materiału audiowizualnego w formie elektronicznej, w formacie 

mp4, z dopiskiem „Gminny Konkurs Mitologiczny” na adres e-mail:jpsp1bk@gmail.com 

9. Z uwagi na wielkość plików dopuszcza się przesłanie plików za pomocą usługi WeTransfer 

lub innej usługi pozwalającej na przesłanie lub pobranie plików (np. dysk Google, hubiC 

itp.). 

10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów oraz zwrotu kosztów 

wynikających z przygotowań pracy konkursowej. 

11. Liczba uczestników z każdej szkoły jest nielimitowana. 

 

IV. Komisja konkursowa. 

1. Zadaniem Komisji konkursowej jest wyłonienie laureatów Konkursu w drodze oceny wy-stąpień 

Uczestników przygotowanych w formie materiału audiowizualnego, a także czuwa-nie nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

2. Przedmiotem oceny Komisji konkursowej będzie zrozumienie tematu, interpretacja tekstów, kultura 

mowy, ogólny wyraz artystyczny, poprawność merytoryczna i językowa oraz dobór stroju, 

rekwizytów. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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V. Wyłanianie laureata konkursu. 

1. Do przydzielania nagród uprawniona jest Komisja Konkursowa. 

2. W konkursie zostaną przyznane nagrody książkowe oraz dyplomy. 

 

VI. Prawa autorskie. 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania wystąpień konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji wystąpień 

konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych oraz w serwisach 

społecznościowych szkoły. 

3. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy, zgodnie z pkt. III 8 Regulaminu, udzielają 

Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy 

na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera i 

zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrową, i elektroniczną;  

b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych 

zgodnie z lit. a. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

c) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych z możliwością nieograniczonego pobrania na 

urządzenia elektroniczne; 

d) prezentowania pracy na stronach internetowych oraz wydawnictwach elektronicznych w 

celach informacyjno – promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, a 

także publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy;  

e) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów edukacyjnych. 

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy 

konkursowej. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają 

prawa do wizerunku, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi 

pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

2. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez zapoznanie uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów 

prawnych i nauczycieli z klauzulami informacyjnymi sformułowanymi w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu, bez podania 

przyczyn. 

5. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do 

niewyłaniania zwycięzcy. 

6. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotów kosztów wynikających z uczestniczenia w Konkursie. 

7. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 

9. Szczegółowych informacji udzielają telefonicznie (nr tel.: 54 2521526) nauczyciele - koordynatorzy 

konkursu: Jadwiga Dulska, Beata Stawska – Kostrzak.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Mitologicznego 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Gminnego Konkursu Mitologicznego 

 

Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy
1
 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Adres, telefon i mail szkoły/placówki 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy, numer telefonu 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

....................................................................................................................................................... 
(miejscowość, data, podpis Uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego) 

 

Wyrażam zgodę: 

 na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu oraz 

ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.): 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 (określane 

jako "RODO"), w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac; 

 podawanie przez Organizatora do publicznej informacji: imienia i nazwiska uczestni-

ka konkursu, szkoły, klasy; 

 wykorzystanie i udostępnienie wizerunku uczestnika konkursu w szczególności poprzez 

publikację wystąpień konkursowych zawierających wizerunek uczestnika konkursu na 

stronach internetowej organizatorów. 

 

 

....................................................................................................................................................... 
(miejscowość, data, podpis Uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego) 

 

                                                 
1
 Skan karty zgłoszenia, zgód i oświadczeń z wymaganymi podpisami proszę przesłać na adres mailowy organi-

zatora konkursu: jpsp1bk@gmail.com.  
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Klauzula informacyjna dotycząca 

Gminnego Konkursu Mitologicznego 

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i 

przebiegiem Gminnego Konkursu Mitologicznego organizowanego prze Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich 

danych osobowych we wskazanych wyżej celach wyrażona przez osobę, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 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, zwanego dalej „RODO”), umowa (regulaminu 

konkursu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 

interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Władysława Łokietka, ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski, tel. 54 2521526, e-

mail:sp1@brzesckujawski.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Administrator 

danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i 

proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony 

przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.  

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można się skontaktować tel. 54 234 

51 78, mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych..  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, bądź do 

czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

wycofaniem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 

podania może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Królewska 21, 87-880 Brześć 

Kujawski lub elektronicznej na e:mail: dane.osobowe@brzesckujawski.pl. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 

tj.daneosobowekonkretnejosobyniebędąanalizowanewtakisposób,abystworzyć dokładny 

opis jej preferencji i cech (art. 22 RODO). 

 

....................................................................................................................................................... 
(miejscowość, data, podpis Uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego) 
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