
 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  im. Prof. Zofii 

Sękowskiej, kształcenie ponadgimnazjalne, ul. Wyścigowa 31 w Lublinie zaprasza uczniów klas 

gimnazjalnych oraz uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności  i  uczących się  w województwie lubelskim,  do udziału w konkursie. 

CELE KONKURSU: 

1. uczczenie 100-lecia niepodległości Polski,  

2. kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,  

3. kształtowanie postaw kreatywnych,  

4. odkrywanie młodych talentów,  

5. przełamywanie barier niepełnosprawności. 
 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej (format A3) lub wykonaniu komiksu 

(na jednej lub dwóch oddzielnych stronach formatu A3, pionowo lub poziomo), o tematyce nawiązującej do idei 

konkursu, czyli do 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tematem pracy mogą być przygody, 

rzeczywistego lub fikcyjnego bohatera rozgrywające się na tle, ważnych dla Polski, prawdziwych 

wydarzeń ostatniego stulecia.  

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa lub fotografia.  

 

 

Każdy uczestnik może złożyć dwie niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów prace. Prace na 

odwrocie powinny zawierać następujące informacje: 

1. imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, 

2. nazwa, adres, adres mailowy, telefon szkoły, 

3. imię i nazwisko opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy, adres mailowy. 

Do pracy powinna być załączona (na oddzielnej kartce) zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie przez 

organizatorów (dla potrzeb konkursu) pracy oraz danych osobowych uczestnika i opiekuna artystycznego, 

własnoręcznie podpisana przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika (rodzica) oraz 

przez opiekuna artystycznego. 

 

Prace należy przesłać na adres Ośrodka – SOSW, ul. Wyścigowa 31, 20- 425 Lublin, Tel. 81/532-19-44,       

do dnia 23 listopada 2018 roku. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie nagród i dyplomów – 

odbędzie się dnia 4 grudnia 2018 roku w szkole, przy ul. Wyścigowej 31 w Lublinie o godz. 12.00. 

Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas transportu do Ośrodka.  

Prace uczestników nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatorów i wykorzystane zostaną 

przy organizacji wystawy pokonkursowej oraz przy wydaniu okolicznościowego almanachu 

pokonkursowego.        

Osoba do kontaktu: Ewa Kożuszek, e-mail: konkurskomiks@gmail.com 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, wizerunku 

 i nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw  
 

Wyrażam zgodę na udział  ..................................................................................................................……… 
                                                                      (imię i nazwisko uczestnika) 
Wiek, klasa .............................................................................................................................................................. 

Szkoła/Ośrodek………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
                     (adres, telefon kontaktowy) 

 
Rodzaj  pracy konkursowej .................................................................................................................................. 
                                                                                (praca plastyczna lub komiks) 
 
 

w konkursie literacko – plastycznym „MOJA NIEPODLEGŁA” organizowanym przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  im. prof. Zofii 
Sękowskiej, kształcenie ponadgimnazjalne, ul. Wyścigowa 31 w Lublinie i na podstawie art. 29 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27.04.016 r. w sprawie ochrony 
osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich 
danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
organizatorów wizerunku oraz danych osobowych dla potrzeb konkursu.  
 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję go. Oświadczam, 
że praca zgłoszona do konkursu jest autorstwa uczestnika konkursu i wyrażam zgodę 
na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw na zasadach wyłączności na rzecz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  im. prof. Zofii 
Sękowskiej, kształcenie ponadgimnazjalne, ul. Wyścigowa 31 w Lublinie na czas nieograniczony 
i obejmujący prawo do wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania oraz 
wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków 
technicznych, a w szczególności w mediach, w lokalnej prasie, na stronie organizatorów. 

 

                                         
………………………………………………………………………………………………………… 

                             (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika) 
 
 

                                       
…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                (czytelny podpis opiekuna artystycznego uczestnika) 


