
 

 

 

 

 

 

 

III Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy: 

„Infografika liczbowa – Klimat się liczy” 

pod honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 

 

                   Nie ma chwili do stracenia – Klimat się zbyt szybko zmienia! 

Minimum słów, maksimum wiedzy. 

Ciekawe dane w niebanalnej formie. 

Czy podejmujesz wyzwanie? 

 

I. Cele: 

• kształtowanie umiejętności przedstawiania wiadomości w sposób syntetyczny i graficzny, 

• rozwijanie zainteresowań uczniów, 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, 

• wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności. 

 

II. Organizator konkursu: 

 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi 

w Częstochowie  

ul. Św. Rocha 221 



tel./fax 34 362 71 48 

e-mail: sp29@edukacja.czestochowa.pl 

 

III. Termin nadsyłania prac: 

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej z dopiskiem: Infografika 2023 do 12 stycznia 2023r. 

(decyduje data wpłynięcia pracy do Sekretariatu Szkoły, a nie data stempla pocztowego) na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi  

ul. Św. Rocha 221 

42-221 Częstochowa 

 

IV.  Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa śląskiego. 

2. Uczniowie przygotowują infografikę (plakat) na temat KLIMATU, na podstawie zweryfikowanych danych. 

Tematyka jest dowolna i może dotyczyć np. przyczyn zmiany klimatu, działań w celu ochrony środowiska, emisji 

gazów cieplarnianych, skutków zmiany klimatu, wpływu gospodarki przemysłowej na stan klimatu itp. 

3. Infografikę można wykonać: 

• dowolną techniką plastyczną - format A4 

• w programie graficznym z rozszerzeniem JPG (wówczas pracę należy wydrukować -   format A4) 

4. Każda nadesłana praca winna zawierać następujące dane:  

• załącznik nr 1 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

• załącznik nr 2 – kartę zgłoszenia, która zawiera: 

a) imię i nazwisko autora 

b) klasę 

c) dane źródłowe 

d) nazwę szkoły 

e) adres e-mail szkoły  

f) imię i nazwisko opiekuna konkursu 

  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2023 r. 

6. Informacja o zwycięzcach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres szkoły laureata.  
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V. Kryteria oceny i nagrody:  

1. Nagrody zostaną przyznane od I do III miejsca.  

2. Komisja może przydzielić miejsca ex aequo oraz wyróżnienia. 

3. Komisja Konkursowa ocenia kreatywność, trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu    

oraz walory artystyczne pracy. 

4. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 

VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi 

w Częstochowie. 

Z Administratorem można kontaktować w następujący sposób: 

listownie: ul. Św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp29@edukacja.czestochowa.pl 

telefonicznie: tel. 34 362 71 48 

2. Inspektor ochrony danych 

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl 

telefonicznie: tel. 34 370 63 14 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej lub później w trakcie trwania Konkursu, będą 

przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie 

uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja 

dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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4. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu, mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne 

tj. firmie zapewniającej hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej. 

5. Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały 

zebrane, a następnie w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

- prawo dostępu do swoich danych; 

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;  

- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;  

- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie 

jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych. Organizator nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, 

których dane są przetwarzane; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania 

Konkursu. 

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Wizerunek 

Wizerunek zostanie upubliczniony w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu 

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 powoduje żadnych 

negatywnych konsekwencji; 

- art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku 

z art. 6 ust. 1 lit. e RODO („Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie 

szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”). 

Wizerunek może zostać udostępniony na stronie internetowej Administratora oraz w serwisie 

społecznościowym Facebook. W przypadku Facebooka szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności tego portalu. 

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika 

Konkursu lub do momentu cofnięcia przez Państwa zgody. 

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 
VII. 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 - 12 stycznia 2023 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 na 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. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

oraz  informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora. 

11.  Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
          Do III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego  

„Infografika liczbowa – Klimat się liczy" 
 
 

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

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

 
 

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej  
i mediach społecznościowych w ramach  

III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego „Infografika liczbowa – Klimat się liczy” 
 

 
1. Zezwalam / nie zezwalam1) na wykorzystanie mojego dziecka/mojego1) imienia, nazwiska oraz informacji o szkole,  

w której się uczy/uczę, jak również o wynikach Konkursu w celu informowania o udziale w Konkursie  
za pośrednictwem strony internetowej: http://sp29.czest.pl/ 
 

2. Zezwalam / nie zezwalam1) na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego1) 
dowolną techniką i w dowolnej formie przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie (dalej: 
„Szkoła”)  w postaci zdjęć utrwalonych podczas III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego 
„Infografika liczbowa – Klimat się liczy” (zgoda wyrażona jest na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego  
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu promocji konkursu  
oraz promowania osiągnieć uczestnika za pośrednictwem: 

a. strony internetowej: http://sp29.czest.pl/; 
b. serwisu społecznościowego facebook:  
c. kroniki szkolnej; 
d. gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym; 
e. wydawnictw szkolnych. 

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

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu. 
 
____________________________  
miejscowość, data 
 
__________________________________________ 
czytelny podpis  
rodzica niepełnoletniego uczestnika konkursu  
lub opiekuna - nauczyciela 
 

 

 

 

 
1) niepotrzebne skreślić 
2) w przypadku niepełnoletnich uczestników, zgodę wypełniają rodzice  

 

http://sp29.czest.pl/
http://sp29.czest.pl/


 

 
Załącznik nr 2 

         do III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego: 
„Infografika liczbowa – Klimat się liczy" 

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

do III Wojewo dzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego: 
„Infografika liczbowa – Klimat się liczy" 

 
 

organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 29 im. Kro lowej Jadwigi w Częstochowie 

 
 

 
Imię i nazwisko autora pracy: 

 

 
Klasa autora pracy: 

 

 
Dane źródłowe: 

 

 
Nazwa i adres szkoły: 

 

 
Adres e-mail szkoły: 

 

 
Imię i nazwisko opiekuna 
konkursu,  adres e-mail: 

 

 
Miejscowość i data: 

 

 

 


