
IV ZABRZAŃSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Z CYKLU „WYRAŻAM SIEBIE KOLORAMI” 

-TYTUŁ IV EDYCJI PRZEGLĄDU „PORY  ROKU” 

1.Organizator przeglądu: 

Stowarzyszenie „Nasza szkoła -nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy  

Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40  w Zabrzu,   Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu, 

Zabrze 41-803, ul. Bytomska 94 

 

2.Cele przeglądu: 

1. Inspirowanie osób z niepełnosprawnością do działań twórczych 

2. Promowanie twórczości osób z niepełnosprawnościami 

3. Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości twórczej autorów i odbiorców sztuki 

4.Integracja środowisk, w których przebywają osoby z niepełnosprawnościami 

5.Popularyzacja różnorodnych form sztuki 

6.Poprawa funkcjonowania sensomotorycznego osób z niepełnosprawnością poprzez terapeutyczne 

walory sztuki 

 

3.Uczestnicy przeglądu: 

osoby z niepełnosprawnościami od przedszkolaków poprzez uczniów szkół specjalnych, oddziałów 

edukacyjno – terapeutycznych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańcy Domów Pomocy 

Społecznej, podopieczni Dziennych Domów Pomocy, podopieczni świetlic środowiskowych i świetlic 

działających  przy Stowarzyszeniach. 

 

4. Technika prac : dowolna (przedmiotem konkursu są wyłącznie prace indywidualne, nie 

przyjmujemy prac zbiorowych). 

5. Uczestnicy przeglądu gwarantują, że praca konkursowa będzie wynikiem ich twórczości i nie 

będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Odpowiedzialność za 

naruszenie przez projekt jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestników przeglądu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z udziału w przeglądzie uczestnika, w stosunku 

do którego powstało uzasadnione podejrzenie, że zgłoszona przez niego praca narusza lub będzie 

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich. 

7. Złożenie pracy jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na 

Organizatorów do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku 

odebrania pracy przez Uczestnika Organizatorzy mają prawo utrwalić kopię pracy w dowolnej formie, 

np. fotografii, filmu, kserokopii i nią dysponować.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych 

oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę 

promocji autora i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: a) 

utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego b) 

wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, 

plakaty, publikacje okolicznościowe) c) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki 

masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów 

medialnych) d) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora. 

9. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

10. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa placówki, 

dane kontaktowe) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji 

koniecznych dokumentów dot. konkursu. 

11. Udział w przeglądzie oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie. 

12. Informujemy, że podczas przeglądu przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników 

w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w 

wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może 



zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu   art. 81 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

13. Termin nadsyłania prac upływa z dniem: 18 października 2021 r. do godziny 15:00. 

14.Prace należy dostarczyć na adres organizatora z dopiskiem- IV Zabrzański Przegląd Twórczości 

Osób z Niepełnosprawnościami. 

15.Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

16.Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się dnia 27 października 2021 r. o godz. 10:00  w 

MOK w Zabrzu przy ul. 3 - go Maja 91 a, nagrodzeni zostaną powiadomieni mailowo lub 

telefonicznie. 

17.Prace nie będą zwracane. 

18.Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę wg wzoru (załącznik nr1) wraz z podpisanymi 

zgodami i oświadczeniem. Niekompletne prace nie będą dopuszczone do przeglądu. 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy przeglądu: Urszula Frey: 695 530 401, 

ulafre@poczta.onet.pl , Dorota Gąska Dorosz: 791 554 901, dorota.dorosz@o2.pl 

19. Wszelkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 

Załącznik 1 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  

 

 

WIEK AUTORA  

 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI  

 

 

 

NAUCZYCIEL- OPIEKUN/ IMIĘ I 

NAZWISKO 

 

ADRES E-MAIL LUB NUMER TELEFONU DO 

KONTAKTU 
 

 
 

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorami Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administratorzy") są: 

1) Stowarzyszenie „Nasza szkoła -nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 

przy  Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40  w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze 

2) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 z siedzibą w Zabrze 41-803 przy  ul. Bytomska 94., tel./fax: 

(32) 271 47 32, e-mail: sekretariat@sp40.zabrze.pl, REGON: 000727452, NIP: 648-23-28-296 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych 

można uzyskać informację, przesyłając wiadomość na adres e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl lub 

pod adresem siedziby Administratorów. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli na podstawie dobrowolnej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. 

4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w przeglądzie, 

obsługi uczestników przeglądu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji przeglądu, w tym rozliczenia 

przeglądu, prowadzenia dokumentacji związanej z przeglądem, jak również jej archiwizacji oraz 

promocji przeglądu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane 

dotyczą. 

5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie 

realizacji na Państwa rzecz usług, w tym Stowarzyszenie „Nasza szkoła -nasz dom” Rodziców, 

Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy  Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40  w Zabrzu 

będące współorganizatorem przeglądu. 
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6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

7. Administratorzy danych nie przekazują danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów 

społecznościowych jak FB czy  YouTube z zastosowaniem stosowanych przez w/w podmioty klauzul 

umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających 

odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. 

8. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do 

danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw 

należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.  

 

Zgody i oświadczenia 

 

 
 Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka*……………………………………………………………  w IV 

ZABRZAŃSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z CYKLU „WYRAŻAM 

SIEBIE KOLORAMI” - TYTUŁ IV EDYCJI PRZEGLĄDU „PORY  ROKU” organizowanym przez SPS NR 40 

w Zabrzu. Jednocześnie oświadczam, że jestem/moje dziecko jest* autorem prac zgłoszonych do przeglądu. 

 

 Znam i akceptuję postanowienia regulaminu przeglądu, w tym zasady przetwarzania danych osobowych.  

 
 Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka 

na polach eksploatacji: utrwalenie na nośniku audiowizualnym, dyskach komputerowych, wszelkich nosnikach 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz w sieci multimedialnej (strona internetowa szkoły) w celach 

promocyjnych, edukacyjnych i kronikarskich. 
 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i że można ją wycofać w dowolnym czasie. Brak zgody lub jej wycofanie będzie 

skutkować niemożliwością przystąpienia do udziału w przeglądzie. 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w Regulaminie przeglądu 

dostępnym w wersji papierowej w siedzibie placówki. 

 
 

 

 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika 
 

 

 

 

 


