
Regulamin Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki pod hasłem 3XM 
MIŁOŚĆ MŁODOŚĆ MARZENIA 

 
I. Założenia i ogólne cele konkursu 
 

1. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w 
Dobczycach. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z powiatu myślenickiego. 

3. Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie wrażliwości poetyckiej i muzycznej, 
promowanie poezji, odkrywanie i wspieranie nowych talentów. 

4. Wybrane przez uczestnika utwory muszą zawierać w sobie tematykę: Miłości lub 
Młodości lub Marzeń (może zawierać wszystkie trzy). 

5. Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora, 27 marca 2023 roku o godz. 8.30 (w 

formie stacjonarnej). 
6. Konkurs jest prowadzony w 2. kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe w podziale na: 

 recytacja poezji w języku polskim 

 piosenka w języku polskim (soliści, duety) 
7. Maksymalna ilość uczestników biorących udział w konkursie z danej szkoły wynosi 3. 

uczestników (lub 2 duety). 
8. Każdy uczestnik może wystąpić w jednej lub dwóch kategoriach konkursu. 

 
II. Ważne daty 

 
1. Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 

marca 2023r., do godz. 15, na adres e-mail 3xM.konkurs@dobczyce.edu.pl (na 
dołączonej karcie uczestnictwa). Karty można dostarczyć także osobiście do 
Sekretariatu Szkoły (Dobczyce, ul. Szkolna 20 a). 

2. Przegląd konkursowy odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 8.30 w auli 
Zespołu Szkół w Dobczycach.  

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w dniu Konkursu. 
 
III. Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Myślenicach, Zespół Szkół w Dobczycach, Stowarzyszenie KAT w Dobczycach. 

2. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.  
 
IV. Klauzula informacyjna RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwane dalej 
,,RODO"), informujemy że: 
 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych 
jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, zwany/-a dalej 
,,Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na 
adres: ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce, adres email: 
boguslawlichon@dobczyce.edu.pl lub telefonując pod numer 12/271 01 81. 

 
2. lnspektor Ochrony Danych 



We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ucznia 
oraz jego rodziców/opiekunów mogą Państwo kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych, którym jest Pani Iwona Cygan-Opyt, radca prawny, pisząc na adres 
email: biuro@kancelariacygan.pl 

 
3. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w 
celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: 
Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie 
rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz w innych regulacjach. 

 
4. Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach 

organizowanych w szkole i poza nią oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w 
materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, 
telewizji, na stronie internetowej szkoty oraz na Facebooku szkoły przetwarzane są 
na podstawie niniejszej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. - RODO. 

 
5. Cele i podstawa wykorzystania wizerunku 

Wizerunek ucznia utrwalony na zdjęciach i materiałach filmowych zarejestrowanych  
podczas zajęć i uroczystości szkolnych, a także podczas uczestnictwa ucznia w 
programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach  
organizowanych przez szkołę może zostać umieszczony i opublikowany w prasie 
lokalnej, telewizji, na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, w portfolio 
klasowym oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez szkołę; 
(Facebook) w celu informacji i promocji szkoły. 

 
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Dane 

osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są wyłącznie 
w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy podanych 
danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa. 

 
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 
 

8. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą 
przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 
właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 
9. Przysługujące Panu/Pani prawa 

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do przekazanych danych, ich 
sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych. 

 
10. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
11. Okres przechowywania danych 



12. Przekazanie nam danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych jest wymogiem ustawowym, w zakresie w którym szkoła realizuje cele 
opisane w punkcie 3. 

 
13. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się; na podstawie 

zgody na ich przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

W oparciu o dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 
Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę; 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej 
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 
V. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na publikację wizerunku. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub warunków realizacji  

przeglądu w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z występowaniem 
epidemii  SARS-CoV-2. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa 
związanego z SARS-CoV-2. 

6. Kwestie nieujęte w regulaminie oraz sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 
 
VI. Telefon kontaktowy 
Anna Stożek 730 536 633 
 


