
Regulamin 

Powiatowego Konkursu 

“Powiat Lubelski i jego okolice - najlepszym miejscem na integrację w czasie ferii” 

pod patronatem Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Burmistrza Bychawy oraz 

Burmistrza Bełżyc 

 

 

 

Cele konkursu: 

1. Integracja grup rówieśniczych, wzmacnianie więzi i relacji rówieśniczych wśród 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  Powiatu Lubelskiego i jego 

okolic. 

2. Popularyzacja wśród uczniów historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Powiatu 

Lubelskiego i jego okolic. 

3. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Lubelskiego i miejsc 

szczególnie atrakcyjnych turystycznie. 

4. Rozwijanie zainteresowań turystyką i rekreacją w Powiecie Lubelskim. 

5. Promocja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu podczas ferii 

zimowych. 

 

Organizator: 

Organizatorami konkursu są: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełżycach  

oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie. 

 

 Uczestnicy: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  

z terenu Powiatu Lubelskiego. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie zrzeszeni w grupy minimalnie 3 osobowe.  

Każda grupa posiada opiekuna. 

3. Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła wyznaczając opiekuna i wypełniając kartę 

zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dnia 11 lutego 2022r. na adres mailowy: 

konkursmiedzyszkolny.powiatowy@gmail.com 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych 

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych 

3. Warunkiem udziału jest przesłanie pracy konkursowej odpowiadającej tematyce 

konkursu wykonanej samodzielnie przez uczestników konkursu. 

4. Biorąc udział w konkursie, zgłaszający wyraża zgodę na opublikowanie imienia 

i nazwiska (imion i nazwisk) znajdujących się w zgłoszonych pracach, wykorzystanie 

ich w materiałach dotyczących konkursu (zarówno w materiałach Starostwa 

Powiatowego, jak również w materiałach prasowych relacjonujących przebieg 

konkursu). 
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5. Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na materiałach zdjęciowych 

wyrażają zgodę na ich publikację, a w przypadku wystąpienia przeciwko 

Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw 

autorskich, uczestnik zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność  

z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

6. Klauzula Informująca o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej: 
 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO - w związku 

z pozyskiwaniem od Uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się 

następujące informacje: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Bychawie, gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa, email: 

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl, tel.: 81 566-02-32, Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce, tel. 81 517-27-78 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-edukacja@powiat.lublin.pl;  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli 

wyrażonej zgody, w celu przeprowadzenia jesiennego konkursu; 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą: podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, członkowie Komisji Konkursowej 

oraz upoważnieni pracownicy Administratora; 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji konkursu,  

nie dłużej niż przez 1 rok od jego rozstrzygnięcia; 

6. Uczestnik uprawniony jest do: 

 uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego 

dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich  

na zasadach określonych w RODO; 

 Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania 

dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów 

przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

 Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących 

go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane 

osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane 

osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte 

w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii  

lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator - z zastrzeżeniem 

wyłączeń dla tego prawa wynikających z art. 17 ust. 3 RODO; 
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 Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  

w następujących przypadkach: Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych 

danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik, sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Uczestnika do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy, w tym RODO; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym 

przystąpienia i uczestnictwa w konkursie. 

 

Tematyka i forma prac: 

1. Tematyką prac jest promocja walorów turystyczno- krajoznawczych oraz popularyzacja 

wśród uczniów historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego jako forma integracji 

uczniów Powiatu Lubelskiego i jego okolic.  

2. Forma pracy może mieć charakter albumu, dziennika z podróży, fotorelacji, kroniki, 

reportażu, gry miejskiej itp.  i być wykonana w  dowolnie wybranej przez uczestników 

technice. 

3. Dopuszcza się przekazanie materiałów w formie elektronicznej (na nośnikach CD, 

pendrivach) oraz w wersji papierowej na adresy: 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie ul. Gen. Andersa 2,  

23-100 Bychawa  

 adres  mailowy: konkursmiedzyszkolny.powiatowy@gmail.com  

 

Miejsce i termin nadsyłania prac: 

1. Termin nadsyłania prac upływa 9 marca 2022r. 

2. Prace należy przesyłać lub dostarczyć na adres: 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie ul. Gen. Andersa 2,  

23-100 Bychawa 

 lub na adres mailowy:  konkursmiedzyszkolny.powiatowy@gmail.com  

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do 25 marca 2022r. 

4. O dokładnym terminie  wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych: 

 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bychawie: https://poradniawbychawie.pl/ 

 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełżycach: http: //www.poradnia-belzyce.pl/ 
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 Starostwa Powiatowego w Lublinie: https://www.powiat.lublin.pl/ 

 

Nagrody: 

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, przyznawane w dwóch 

kategoriach wiekowych. 

 

Jury: 

1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury ma prawo wprowadzenia kategorii oraz dokonania ostatecznego podziału nagród  

i wyłonienia laureatów. 

3. Jury nie musi uzasadniać swoich decyzji i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przesunięcia terminu 

konkursu w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

w Bełżycach, (osoba do kontaktu mgr Edyta Kania, tel. 81 517-27-78), Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna w Bychawie (osoba do kontaktu mgr Iwona Zaręba, 

tel. 81 566-02-32) 

 


