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„Motywy przyrodnicze w ubiorze.  

Edycja 2020/2021  

Planeta na topie”  
 

Regulamin konkursu 

1. Celem konkursu jest: 
- ukazanie znaczenia Ziemi dla ludzi, 
- uwrażliwienie na stan systemu przyrodniczego Ziemi, 
- skłanianie do dostrzegania powiązań między elementami środowiska naturalnego Ziemi 
a gospodarką i życiem ludzi, 
- zwrócenie uwagi na skutki konsumpcyjnego stylu życia, 
- rozwijanie pasji i uzdolnień poprzez tworzenie własnych projektów,  
- pobudzenie wyobraźni twórczej, 
- wpłynięcie na poszukiwanie inspiracji artystycznych w otaczającym świecie, 
- sprowokowanie do refleksji „jak uratować świat?”, 
- zachęcenie do natychmiastowych, systematycznych, drobnych działań na rzecz naszej 
planety. 

2. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 
w Częstochowie oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. 

3. Zasady udziału w konkursie 
a) W konkursie mogą uczestniczyć: 
- uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego 
i lublinieckiego 
- osoby pełnoletnie zamieszkałe w ww. powiatach, niebędące uczniami szkół 
ponadpodstawowych.  
b) Prace: 
- projekty wykonane na koszulkach - topach na ramiączkach (z tkanin naturalnych lub 
wykonanych z papieru), rozmiar 1:1 
- technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika (w tym grafika komputerowa), haft, 
splot, aplikacja z wykorzystaniem tekstyliów i dodatków tekstylnych, kolaż, patchwork 
- prace oprócz elementów obrazowych mogą zawierać napisy 
- jeden uczestnik może złożyć do konkursu do 3 indywidualnie wykonanych prac. 
c) Zgłoszenie prac do konkursu musi obejmować: 
- w przypadku uczniów: imię i nazwisko ucznia; klasę, do której uczeń uczęszcza; nazwę, 
adres, telefon i e-mail szkoły; imię i nazwisko opiekuna 
- w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej uczniem: imię i nazwisko, adres do 
korespondencji, telefon i e-mail 
Wszystkie dane należy umieścić po wewnętrznej stronie pracy. 
- dołączenie wypełnionego „Załącznika do Regulaminu konkursu”. 
d) Termin składania prac: do 17 maja 2021 r. W przypadku nadsyłania prac pocztą decyduje 

data stempla pocztowego.  
e) Miejsca składania prac: 

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy 
im. W. S. Reymonta, ul. Krakowska 80 f 
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 66 17 

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 
ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa 

 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Motywy przyrodnicze w ubiorze” 

f) W konkursie mogą wziąć udział prace nienagradzane w innych konkursach, będące 
oryginalnymi projektami autorskimi uczestników. 



4. Ogłoszenie wyników 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 maja 2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni 
o wynikach konkursu pisemnie, telefonicznie bądź drogą e- mailową. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na stronach internetowych http://reymont.czestochowa.pl oraz 
https://lopczest.wordpress.com Protokół obrad jury konkursu będzie dostępny do wglądu 
w Zarządzie Okręgu LOP w Częstochowie.  

5. Nagrody 
Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria - uczniowie klas VI-VIII 
szkół podstawowych; II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych; III kategoria - osoby 
dorosłe). Laureaci konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy) otrzymują dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Przewidziano przyznanie jednego miejsca I-go, jednego miejsca II-go, jednego 
miejsca III-go oraz trzech wyróżnień w każdej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do innego przyznania nagród. 

6. Ocena prac 
a) Oceny prac złożonych na konkurs dokona jury składające się z przedstawicieli Związku 

Polskich Artystów Plastyków, Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, Zarządu Okręgu 
LOP w Częstochowie, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta 
Częstochowy oraz Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 
w Częstochowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania w skład jury osób 
spoza ww. instytucji. 

b) Kryteria oceny prac: 
– zachowanie względów formalnych (terminowość oddania prac, technika i format prac, 
umieszczenie wymaganych danych o autorze i opiekunie prac; zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych / „Załącznik do Regulaminu konkursu”.  
- wykonanie wizualizacji związanych np. z:  

gospodarką cyrkulacyjną 
segregacją odpadów – cennych surowców 
ograniczaniem wykorzystania plastiku 
traktowaniem wody jako wartości strategicznej 
problemem zmian klimatu 
troską o czystość powietrza, w tym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
ideą zero waste 
niemarnowaniem żywności 
dbałością o środowisko biotyczne 
zapobieganiem klęskom żywiołowym: powodziom, pożarom, suszom, epidemiom. 

- staranność wykonania prac 
- oryginalność, odwołania do fantazji i wyobraźni. 

7. Postanowienia końcowe 
a) Prace przechodzą na własność organizatorów. 
b) Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na: 
- warunki konkursu 
- nieodpłatne wykorzystanie prac do celów promocji działalności organizatorów oraz 
publikowanie prac przez organizatorów na wszelkich polach eksploatacji z podaniem autora 
projektu (w szczególności w publikacjach, na wystawach, na stronie internetowej i Facebooku 
ZSPMiR, ZO LOP w Częstochowie oraz Caritas Laudatop si`). 
c) Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
 

 
 

http://reymont.czestochowa.pl/
https://lopczest.wordpress.com/


Załącznik do Regulaminu konkursu 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ............................................................................... jest autorem prac/y zgłoszonych do 

Konkursu „Motywy przyrodnicze w ubiorze”. Przyjmuję warunki Konkursu zawarte w regulaminie. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie prac/y do celów promocji działalności organizatora oraz 

zgadzam się na publikowanie prac/y przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich /mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Konkursu. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej „RODO”: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. 

Reymonta w Częstochowie. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest ze pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania 

Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu (ogłoszenie jego wyników /publikacja 

informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora , ZO LOP w 

Częstochowie oraz Wspólnoty Caritas Laudato si`), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym 

przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego 

celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

b. Wizerunek* i dane osobowe tj. (imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie) zostaną 

upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu. 

c. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: RODO art. 6 ust. 1 

4. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie 

i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań i celów określonych w ustawach. 

Dane osobowe będą udostępnianie na stronie internetowej i Facebooku ZSPMiR, ZO LOP 

Częstochowa oraz Caritas Laudatop si`. 

Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie 

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły. 
 

* „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231) 

 

 

……………………………                                                           ………….……………………….……… 

             (data)                                                           (podpis pełnoletniego uczestnika / opiekuna prawnego) 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

