
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „TALENT – ODKRYJEMY GO WSPÓLNIE…” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ARKA NASZ DOM” 

 

 

§ 1 

Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM 

 

2.  Adres Organizatora: 

ul. Zachodnia 25, 22-100 Chełm 

tel. 82 542 15 14 

e-mail: arka.nasz.dom@arka.chelm.pl 

 

3.  Koordynatorzy ds. Konkursu: 

Katarzyna Półkośnik, Grzegorz Krzyżanowski 

 

§ 2 

Cel  

1. Celem Konkursu jest kształtowanie postawy tolerancji, empatii oraz współdziałania „bez barier”. 

§ 3 

Zasady i warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi, szkół 

specjalnych oraz dzieci z placówek przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 



3. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 

- grupy przedszkolne (3-6 lat) 

- klasy I-III 

- klasy IV-VIII 

4. Konkurs polega na zaprezentowaniu utworu muzycznego, pokazu artystycznego, wiersza lub 

innego ciekawego talentu przez duet. Tematyka występu jest dowolna. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest występ w wykonaniu minimum jednej osoby z orzeczeniem 

 o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

 w występującym duecie. Każda placówka edukacyjna może zgłosić maksymalnie 3 duety. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej klauzuli informacyjnej, która jest 

załącznikiem do Regulaminu. 

7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  

       i przyznania nagrody w Konkursie. 

 

§ 4 

 

Termin i warunki zgłoszeń 

 

1. Uczestników można zgłaszać do dnia 05.04.2019r. osobiście w siedzibie Organizatora, e-mailowo 

na adres arka.nasz.dom@arka.chelm.pl lub pod nr tel. 82 542 14 72. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłoszeń. W takim przypadku zmiana ta 

zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.arkanaszdom.pl  

 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Konkurs odbędzie się 25.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Organizatora przy ul. Zachodniej 25   

w Chełmie. 

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej 

Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby spokrewnione 

z uczestnikami Konkursu. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne. 

4. Występy będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 



a) wiek 

b) stopień niepełnosprawności 

5. Komisja dokona wyboru najlepszych występów. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

7. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

8. Nagrody zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu dnia 25.04.2019 r., które odbędzie się 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ 

DOM w Chełmie, ul. Zachodnia 25. 

9. Na zakończenie konkursu przewidziany jest występ artystyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów 

oraz smaczny poczęstunek przygotowany w ramach warsztatów kulinarnych przez Uczniów 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM 

oraz Przedszkolaków z Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola ARKA PRZYSZŁOŚCI przy 

ul. Zachodniej 25 w Chełmie. 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. 

Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.arkanaszdom.pl 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i jest on 

tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 
KONKURS „TALENT – ODKRYJEMY GO WSPÓLNIE…” ORGANIZOWANY PRZEZ NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ 

PODSTAWOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ARKA NASZ DOM” 
 
 

Proszę wstawić znak „X” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………… (imię  

i nazwisko dziecka) w konkursie „Talent – odkryjemy go wspólnie…” organizowanym przez 

Niepubliczną Szkołę Podstawową dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM 

w Chełmie. 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia 

udziału w konkursie „Talent – odkryjemy go wspólnie…”. Jestem świadomy/a, że zgoda jest 

dobrowolna i  że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością 

przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jego oceniania i wynagradzania przez 

organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas udziału 

 w konkursie do celów promocyjnych na stronie internetowej szkoły oraz jej profilu na Facebooku. 

Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 

……………………………………………………………………………………. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest INTEGRAL ARKA Sp. z o. o. ul. 

Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm, KRS: 0000589439, NIP: 563-242-82-78, adres e-mail: 

lopaga@arkaprzyszlosci.chelm.pl, nr telefonu: 698 115 407 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. (82) 542-15-14 lub 

adresem email: szymanskas@arkaprzyszklosci.pl 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Talent – odkryjemy go wspólnie…” 

zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz Regulaminem. W zakresie wykorzystania 

wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów 

promocyjnych.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie 

wizerunku.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym 

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko 

udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma 

charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania 

wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.  

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka 

powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku 

dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny 

wniosek złożony do Administratora danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 
rodzica 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, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 
Osobowych.  
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