
WOJEWÓDZKI KONKURS DLA MŁODYCH 

KONSUMENTÓW 

 

 

            „KUPUJĘ – DECYDUJĘ!” 

 

 

  

REGULAMIN  

 

1. Organizatorem I edycji konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Lublinie. 

2. Osobami koordynującymi całość przedsięwzięcia są: pani Katarzyna Markowska 

(nauczyciel biologii) i pani Beata Frączek (nauczyciel matematyki). 

3. Konkurs dotyczy świadomych wyborów konsumenckich. 

4. Celem konkursu jest: 

• kształtowanie i promowanie właściwych nawyków konsumenckich, 

• uświadamianie wagi naszych codziennych wyborów jako konsumentów, 

• uświadamianie wpływu tych wyborów na nasze życie i stan naszej planety, 

• kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, 

• pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów, 

• kształcenie kompetencji kluczowych. 

5. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa 

lubelskiego. 

6. Opiekunem autora pracy konkursowej może być nauczyciel lub rodzic. 

7. Uczniowie przygotowują filmowe prace konkursowe prezentujące odpowiedzialne i 

przemyślane wybory konsumenckie mające wpływ na nasze życie i stan naszej 

planety. 

Film (czas trwania filmu to 120s, struktura filmu winna być następująca: tytuł, imię 

i nazwisko uczestnika/-ów i nazwa szkoły, wybrane nawyki konsumenckie) 

powinien być nagrany w formacie mp4. 

8. Dozwolone są prace zarówno indywidualne  jak i zespołowe.  

9. Każda praca winna być opisana wg schematu: imię i nazwisko autora/autorów pracy 

konkursowej, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna autora/autorów.  

10. Kryteria oceny to poprawność merytoryczna, odniesienie do codziennego życia i ekologii, 

pomysłowość, oryginalność pracy.  

11. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, pendrive nie będą zwracane.  

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac. 

14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do składania oryginalnych i samodzielnie 

wykonanych  prac z poszanowaniem praw autorskich. 

15. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność organizatorów i mogą być 

wykorzystywane w celach promocyjnych konkursu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, a o ewentualnych 

zmianach poinformuje wszystkich uczestników przez stronę internetową. 

18. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



19. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie 

internetowej organizatora: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego – 

www.sp20.lublin.eu 

20. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas finału konkursu. W przypadku niestawienia 

się laureata na finał konkursu odbiór nagrody będzie możliwy po uzgodnieniu 

telefonicznym z jego opiekunem. 

21. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

• przysłanie opisanej wg wzorca pracy (online na pocztę konkurssp20@gamil.com 

            lub na pendrive pocztą lub osobiście do szkoły), 

• przesłanie karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem i klauzulą informacyjną 

pocztą lub podpisane ich skany online na pocztę konkurssp20@gmail.com 

(załącznik nr 1 do regulaminu). 

22. Prace należy przesłać w terminie od 01 lutego 2022 do 22 maja 2022 / (decyduje data 

stempla pocztowego) na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego  

ul. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin  

z dopiskiem KUPUJĘ-DECYDUJĘ! 

 

23. Niezależne jury wyłoni laureatów konkursu, których organizator poinformuje e-mailem 

(na adres podany w metryczce) o terminie wręczenia nagród – do końca kwietnia 2022. 

Informacja o laureatach ukaże się także na stronach organizatorów. 

24. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na e-mail: 

konkurssp20@gmail.com. 

 

Organizatorzy 
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Załącznik nr 1 (dwustronny)            

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA WOJEWÓDZKI KONKURS  

DLA MŁODYCH KONSUMENTÓW „KUPUJĘ – DECYDUJĘ!” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu: 

…….……………………………………………………………………..……… Klasa: ……………… 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………….………….…. 

Imię i nazwisko nauczyciela/rodzica* zgłaszającego uczestnika konkursu: 

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

Adres szkoły:……………………………………………………………………….…………..….……. 

Telefon do szkoły/nauczyciela/rodzica* zgłaszającego: …………………………………….…………. 

E-mail do szkoły/nauczyciela/rodzica* zgłaszającego: .……………………………………...………… 

 

Pieczątka szkoły                                                Podpis nauczyciela/rodzica* zgłaszającego   

 

  ………………………….…………………..……….. 

 

……………………………………                      Miejscowość i data ……………………..……..……. 

   

 

 

 

 

  *niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………..……………………………………..  w 

Wojewódzkim Konkursie dla Młodych Konsumentów  „KUPUJĘ _ DECYDUJĘ!” organizowanym 

przez: Szkołę Podstawową nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy. 

Oświadczam, że nadesłana praca została stworzona wyłącznie przez autora wymienionego w 

zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana 

wcześniej w innych konkursach. 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatorów bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. , nr 90, poz. 631 z 

późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i 

cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora oraz we wszelkich  

materiałach  promocyjnych i reklamowych,  bez względu  na  sposób  ich  zwielokrotniania i 

wprowadzania do obrotu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych autora/autorów pracy 

konkursowej  oraz na wykorzystanie jego danych i wizerunku na stronie internetowej organizatora w 

celach związanych z konkursem (organizacja, przeprowadzenie konkursu, listy laureatów, 

sprawozdawczość). 

 

 

_____________________________________________________                    

 data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu             

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie 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) – dalej RODO – informujemy, że  Administratorem Państwa 

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie zwana dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych (IOD): poczta@sp20.lublin.eu. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy 

prawa. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku niepodania 

danych niemożliwa jest realizacja celu. 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, przez czas 

określony w szczegółowych przepisach prawa. 

 

 

_____________________________________________________                    

 data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu      

 

mailto:poczta@sp20.lublin.eu

