
                               

Regulamin  II Powiatowego Konkursu
Szkolnych Klubów Wolontariatu  „Skrzydła Aniołów”

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy

i Dyrektora Delegatury w Częstochowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach

„Ten najbardziej potrzebuje pomocy,

którego prośba o nią jest najcichsza”

                                    Michel Quoist

1. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie,

ul. św. Rocha 221;

tel.: 34-362-71-48;
e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl

2. Cele:
• Promowanie idei bezinteresownej pomocy innym.
• Dzielenie się doświadczeniem z działalności SKW.
• Wyłonienie najbardziej zaangażowanego Szkolnego Klubu/Koła Wolontariatu.

mailto:sp29@edukacja.czestochowa.pl


3. Uczestnicy:

                   Konkurs skierowany jest do Szkolnych Klubów/Kół Wolontariatu działających
                   w szkołach podstawowych powiatu częstochowskiego.

4. Zadania     uczestników:  

Szkolny  Klub/Koło  Wolontariatu,  przystępujący  do  konkursu,  dokumentuje  przebieg   działań
podejmowanych  w roku szkolnym 2021/2022. Następnie tworzy ze zgromadzonych materiałów
prezentację multimedialną   opatrzoną komentarzem.  Prezentacja może zawierać maksymalnie 30
slajdów,  czas  trwania  do  5  minut.  Należy  ją   wykonać  w  programie  PowerPoint  2010
lub nowszym. Można też użyć jego odpowiednika do tworzenia prezentacji z pakietów OpenOffice
lub  LibreOffice.  WAŻNE:  Pracę  należy  zapisać  w  formacie  PPTX  lub  PPSX  (prezentacje
programu PowerPoint). Prezentacje w innych formatach nie będą przyjmowane. Dozwolone jest
używanie animowanych efektów oraz podkładów dźwiękowych.

Gotowe  prezentacje  należy  przesłać  jako  załącznik  na  adres  e-mail:
gala.wolontariatu.sp29@gmail.com

5. Zgłoszenia:

1) Szkolne  zespoły  wolontariuszy,  chcące  wziąć  udział  w  konkursie,  zgłasza   w  terminie
do 15.01.2022  opiekun SKW.
2) Zgłoszona szkoła może przedstawić tylko jedną pracę konkursową.
3) Czytelnie  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres
gala.wolontariatu.sp29@gmail.com  (formularz w załączniku). Temat wiadomości: Konkurs SKW.
4) Do 15.04.2022 r.  opiekun zgłoszonego wcześniej  SKW wysyła gotowe prezentacje PowerPoint
jako załącznik na adres e-mail: gala.wolontariatu.sp29@gmail.com
5) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2022 roku.
6) Uroczyste podsumowanie odbędzie się w czerwcu 2022.
7) O szczegółowym terminie zostanie poinformowany opiekun zgłoszonego zespołu.
8) Informacja o zwycięzcach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na  adres szkoły laureata.

6. Kryteria oceny i     nagrody:  

1) Innowacyjność przedsięwzięcia.
2) Ilość przeprowadzonych akcji.
3) Skuteczność podejmowanych działań.
4) Estetyka oraz poprawność językowa i ortograficzna prezentacji.
5) Laureaci otrzymają statuetki oraz  dyplomy.
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  7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych     osobowych  

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia  2016r.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) – dalej „RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi.
Z administratorem danych można się skontaktować:
a) adres do korespondencji: ul. Św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa,
b) numer telefonu: 34 362 71 48,
c) adres e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl.
2)  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  ze  pośrednictwem  poczty
elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie  pod  numerem  34 370 63 14.
 3) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

a) Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie
trwania Konkursu   przetwarzane będą w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie pu-
blicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu  oraz ogłoszenie jego wyników, a
także  publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Admini-
stratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznacz-
na z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

b) Wizerunek i dane osobowe tj.  imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa przedszkola/szkoły i osiągnię-
cie zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Kon-
kursu na podstawie:

• wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej
brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie po-
woduje żadnych negatywnych konsekwencji

• art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych*  
w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4)   Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podsta-
wie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególno-
ści podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące
usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapew-
niająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniają-
ca hosting strony internetowej.

Ponadto  dane  osobowe  będą  udostępnianie,  w  szczególności  w  serwisach  społecznościowych,
takich  jak  serwisy  społecznościowe.  W powyższym przypadku  szczegółowe zasady  dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.

5)   Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych,
zgodnie  z  Jednolitym  Rzeczowym  Wykazem  Akt,  który  dostępny  w  sekretariacie  szkoły.
W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania
określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.
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6)   Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Admini-
stratora:

a) dostępu do swoich danych;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) usunięcia danych osobowych;

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

7)   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilo-
wane.

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

8. Uwagi     końcowe:  
 
1) Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich
praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
2) W konkursie nie zostaną ocenione prace, w których podano niekompletne informacje
lub wpłynęły do Organizatora po terminie (po 15 kwietnia 2022 r.).
3) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  pracy,  które  nastąpiły  
z przyczyn od niego niezależnych.
4) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  prace,  które  nie  dotarły  do  niego  
na skutek okoliczności niezależnych od niego.
5) Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja
Konkursowa.
6) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
7) Organizator  zastrzega  sobie  prawo podania  do  publicznej  wiadomości  danych  osobowych
uczniów nagrodzonych w konkursie.
8) Organizator zastrzega, że nie zwraca nadesłanych prac.
9) Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  prezentacji  prac  związanych  
z Konkursem.
10) Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!



Załącznik nr 1
                                   Do Regulaminu II Powiatowego Konkursu

Szkolnych Klubów Wolontariatu ”Skrzydła Aniołów”

                                                 …………….…………………………………., dnia………...…….r.

……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 
dziecka/ucznia w ramach II Powiatowego Konkursu Szkolnych Klubów Wolontariatu 
”Skrzydła Aniołów”

Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO
oświadczam,   że    wyrażam    dobrowolną    zgodę    na    nieodpłatne,    wielokrotne
utrwalenie i   rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka  dowolną   techniką   i   w
dowolnej   formie  przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie w
postaci  fotografii  utrwalonych  podczas  II  Powiatowego  Konkursu  Szkolnych  Klubów
Wolontariatu  ”Skrzydła  Aniołów”  organizowanego  przez  Szkołę  Podstawową  nr  29  im.
Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Ponadto  Szkoła  może  także  każdorazowo  podpisać  rozpowszechnianą  fotografię:
imieniem,  nazwiskiem,  nazwą  szkoły,  informacją  o  klasie/wieku  lub  osiągnięciu
ucznia/dziecka.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć 
uczestnika za pośrednictwem w szczególności strony internetowej, mediów i tablic 
informacyjnych.

Niniejsza  zgoda  nie  jest   ograniczona  czasowo  ani  terytorialne,  dotyczy  wszelkich
zdjęć      z udziałem mojego dziecka wykonanych przez Szkołę.

Szkoła  decyduje  o terminach,  sposobach i  formach utrwalania  oraz  rozpowszechniania
każdego utrwalonego wizerunku.

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu
(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................
                 (czytelny podpis  rodzica)



Załącznik nr 2
  Do Regulaminu II Powiatowego Konkursu

Szkolnych Klubów Wolontariatu ”Skrzydła Aniołów”
                              …………………………………., dnia…………………………. r.

 
Formularz zgłoszeniowy na II Powiatowy Konkurs

Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów”
Podmiot zgłaszający-
Dane szkoły

        Nazwa

Adres

     Telefon

Adres mailowy

 Imię i nazwisko opiekuna     
lub opiekunów SKW
telefon, mail

Ilość wolontariuszy w SKW

1) Oświadczam,   że  autorami  prezentacji  i  wykorzystanych  w  niej  materiałów  są
członkowie SKW działającego w Szkole Podstawowej:

….......................................................................................................................................
2) Oświadczam, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich.
3) Oświadczam, że prezentacja nie była wykorzystywana w innych konkursach.
4) Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  regulaminem   II Powiatowego  Konkursu

Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów” i akceptuję jego warunki.
5) Oświadczam, że udzielam Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania przez czas

nieoznaczony,  do  publikacji  na  stronie  internetowej  Organizatora  www.sp29czest.pl
oraz  do  wykorzystywania  materiałów  podczas  Gali  Wolontariatu.  Klauzula
informacyjna  w załączniku.

6) Oświadczam, iż rodzice/opiekunowie prawni uczniów, biorących udział w konkursie,
wyrazili zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych ich dzieci na
potrzeby  II  Powiatowego  Konkursu  Szkolnych  Klubów  Wolontariatu  „Skrzydła
Aniołów” (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.Dz.U. Nr 100,
poz. 1024).

Podpis nauczyciela zgłaszającego                                                      Podpis Dyrektora Szkoły
                                                              
……………………………………                                           ………………………………………
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