
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt. '' Ks. Adam Łańcucki jako wzór lokalnego bohatera'' 

 

Niewątpliwie jedną z głównych postaci, która wywarła znaczący  

wpływ na dzieje Chojnowa po 1945 r., był ks. Adam Szczepan Łańcucki.  

Jako pierwszy powojenny ksiądz służył posługą duszpasterską  

zarówno mieszkańcom Chojnowa, jak i okolicznych wsi.  

Jako pierwszy powojenny proboszcz był nie tylko organizatorem parafii,  

konsolidując nowo powstającą wspólnotę parafialną, 

 ale także organizatorem życia społecznego w mieście. 

Jako katecheta i kaznodzieja oddziaływał wychowawczo przede 

wszystkim na młode pokolenie Chojnowian, stając się tym samym 

po części kreatorem ich sumień oraz zachowań. 

 

§1 

Cel Konkursu 

 

Celem konkursu jest poznanie postaci Ks. Adama Łańcuckiego  

oraz jego działalności prowadzonej w naszym mieście 

 

 

§2 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest  

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 

59-225 Chojnów, ul. Witosa 1 



www.pzs-chojnow.pl, tel. 076 819 65 10/fax 076 819 65 13 

§3  

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych kl.7-8 i Gimnazjum  

z terenu Miasta i Gminy Chojnów  

 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, 

 wcześniej niepublikowanymi  

 

4.Prace mogą być wykonane techniką dowolną, format A4-A3. 

 

5.Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniżej podanego wzoru: 

Imię, nazwisko: 

wiek: 

Nazwa instytucji, adres: 

6. Temat: 

Praca plastyczna przedstawiająca działalność Ks. Adama Łańcuckiego jego pomoc i oddanie 
ludności miejskiej i okolicznych wsi. 
 
7. Udział w konkursie jest jednoznacznym z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 
wykorzystanie prac w celach promocji Konkursu 
 
8. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace przesłane bez w/w oświadczenia 
nie będą brały udziału w konkursie. 
 
9. W przypadku pytań odnośnie konkursu proszę kontaktować się e-mailem na adres: 

g.kaminski@pzs-chojnow.pl 

 

 

§4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać w sekretariatach szkolnych. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3.Jury pod uwagę weźmie: 

about:blank


● umiejętność doboru tematu 

● jakość wykonania 

● oryginalność 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne 

 

§5 

Ogłosznie wyników konkursu 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 lutego 2019 

2.Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej  

 

 

Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator. 

  



Załącznik nr 1 

Do REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. "Ks. Adam Łańcucki jako wzór lokalny bohater" 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………………….. 

(numer telefonu) 

[  ] Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego pt. „Ks. Adam Łańcucki jako wzór lokalny 

bohater” organizowanego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta i 

gminy Chojnów przez Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie i wyrażam na udział mojego 

dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………… w w/w 

konkursie. 

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka / 

podopiecznego dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, nr telefonu na 

podstawie RODO. 

[  ] Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka / podopiecznego 

zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w 

celu informacji oraz promocji konkursu. 

[  ] Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 

[  ] Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną 

 

.......................................................................................................... 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

* prosimy o postawienie znaku X w polach [  ], zaznaczenie wszystkich pól jest warunkiem udziału w konkursie 

  



Klauzula informacyjna dla rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie 

plastycznym pt. „Ks. Adam Łańcucki jako wzór lokalny bohater” organizowanego dla uczniów klas 7-8 

szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta i gminy Chojnów przez Powiatowy Zespół Szkół w 

Chojnowie 

 

Wypełniając wymogi 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 Dyrektor Powiatowego 

Zespołu Szkół w Chojnowie, informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Powiatowy 
Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się osobiście, 
pisemnie, pocztą tradycyjną lub telefonicznie: Arkadiusz Rybczyński, Studio Komputerowe 
MEDIART, ul.Kilińskiego 30E, 59-225 Chojnów, tel. 768-191-706. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci 
wizerunku) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. 1), czyli wyrażonej zgody, w celu 
przeprowadzenia konkursu. 

4. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane członkom komisji konkursowej 
oraz upoważnionym pracownikom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny 
do organizacji konkursu, nie dłużej niż przez 1 rok od jego rozstrzygnięcia. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
tym również w formie profilowania. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia 
i uczestnictwa w konkursie. 

 


