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REGULAMIN KONKURSU ORATORSKIEGO
„OPOWIEM CI PEWNĄ HISTORIĘ...”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy.

2. Celem konkursu jest aktywne włączenie młodzieży m. Bydgoszczy w działania w ramach 
Bydgoskiego Projektu Miejskiego „Szkoła otwarta i tolerancyjna”.

3. Niniejszy regulamin oraz informacje na temat konkursu znajdują się na stronie organizatora 
www.zsh.bydgoszcz.pl oraz na stronie www.otwartabydgoszcz.pl w zakładce „Rok  szkolny 2019-
2020”. 

4. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona wśród młodzieży drogą elektroniczną (poczta
elektroniczna).

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest 
zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs polega na przygotowaniu historii z życia szkoły i uczniów, opowiadającej o tolerancji 
lub jej braku i zaprezentowanie jej podczas konkursu zgodnie z zasadami sztuki oratorskiej. 

2. Przedstawione historie mogą mieć wydźwięk pozytywny lub negatywny, a dotyczyć mają 
szeroko pojętej odmienności i inności w szkole. Prezentacja powinna mieć charakter wypowiedzi 
oratorskiej, a jej długość powinna wynosić około 3 minut.

3. Organizator konkursu zostawia uczestnikom swobodę w interpretacji tematu.

4. Nie dopuszcza się prezentacji fragmentów publikowanej już literatury lub artykułów, choć mogą 
one stanowić inspirację dla uczestników konkursu. 
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5. Zgłoszenia, podpisane wymagane zgody oraz treść wypowiedzi w pliku o 
formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf należy wysłać na adres k.kowalska@janikowska.pl.

6. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac  konkursowych. 

7. Zgłoszenia z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do 8 listopada 2019 r.

10. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z art 6 lit c 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. Udział w konkursie jest jednoznaczny z 
udzieleniem na rzecz Zespołu Szkół Handlowych oraz patrona konkursu na czas nieoznaczony, 
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystywania wizerunku oraz tekstów w druku w 
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych 
formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, magnetyczne, 
optyczne, CD-ROM) w ramach działań informacyjno-promocyjnych).

§ 4
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. W konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. 

2. Ocenie prac przez jury podlegać będą następujące elementy:
– zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu
– konstrukcja wypowiedzi
– sugestywność i ekspresja wypowiedzi
– jasność i logiczność formułowanych myśli
– płynność oraz poprawność wyrażania się
– bogactwo języka i jego barwność.

3. Praca w jury konkursowym jest nieodpłatna. Jury konkursowe nie zapozna się przed konkursem z
tekstami nadesłanymi w zgłoszeniach.  

§ 5
NAGRODY

1. W dniu konkursu, 16 listopada 2019 r., nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, natomiast nagrody
zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej Gali Nagród SOiT, 25 maja 2020 r. o godzinie 
15.00 w Bibliotece UKW. Zaproszenie na Galę zwycięzcy konkursu otrzymają drogą mailową. 

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak i 
przekazaniu osobom trzecim. 

4. Teksty wypowiedzi, nadesłane razem ze zgłoszeniami, zostaną wykorzystane w publikacji 
elektronicznej, która, rozesłana do szkół, będzie stanowiła materiał do wykorzystania na godzinach 
wychowawczych oraz innych zajęciach poświęconych tolerancji w szkole. 
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§ 6
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  
Zespół Szkół Handlowych z siedzibą przy ul. Gajowej 94,  85-717 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:  iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: 
Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół Handlowych,  ul. Gajowa 94, 85-717 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie  art. 6 ust.1 lit. a) 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

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  uczestnictwa dziecka w konkursie, którego 
dotyczy niniejszy regulamin. 

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa Pani / Pana dziecka w 
konkursie.

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa, a także podmiotom współorganizującym konkurs. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Zespołu Szkół 
Handlowych, w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i 
rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
(1) Dostępu do swoich danych osobowych.
(2) Poprawiania swoich danych osobowych.
(3) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy  
powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych Osobowych.
(4) Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
(5) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  
w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu

do ich przetwarzania przez MDK4 w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń,

(6) Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz 
przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem 
systemów informatycznych).
(7) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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10. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa Pani / Pana 
dziecka w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Handlowych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie przewiduje odwołań od werdyktu Komisji Konkursowej. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków 
Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej 
doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. We wszystkich 
sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje komisja konkursowa, a ostateczna 
interpretacja regulaminu należy do przewodniczącego komisji Konkursowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
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