
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajkuję - nie hejtuję 

 

 

 

 



1. Organizator: Starosta Jasielski 

2. Współorganizatorzy:  

 Komenda Powiatowa Policji w Jaśle,  

 Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle 

 

3. Cele konkursu: 

 Promocja bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w 

Internecie, 

 Uwrażliwienie na właściwe zachowanie się w cyberprzestrzeni, 

 Promocja tolerancji i postaw empatycznych, 

 Promocja działao przeciwstawiających się zjawisku cyberprzemocy 

i mowy nienawiści. 

4. Adresaci konkursu: 

Uczniowie szkół z powiatu jasielskiego: 

 - uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych  

 - uczniowie szkół ponadpodstawowych  

5. Zadanie konkursowe polega na interpretacji hasła: 

LAJKUJĘ - NIE HEJTUJĘ 

6. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnik może zgłosid do konkursu 1 pracę, wykonaną samodzielnie. 

Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych: 

 Praca plastyczna w formacie A3 wykonana dowolną techniką  

plastyczną: rysowanie kredkami ołówkowymi, pastelami olejnymi, 

malowanie farbami, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage, 

techniki mieszane. 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych: (należy wybrad jedną 

z  proponowanych form) 

 Plakat w formacie A3 wykonany dowolną techniką plastyczną 

nawiązujący do hasła konkursowego. 

 Esej związany z tematyką konkursu, min. 2 strony, maksymalnie 4 

str., czcionka 12, Times New Roman. 

 

Prace należy dostarczyd bądź przesład pocztą na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle 

ul. Jana Pawła II 8 A 

38-200 Jasło 

 

Na odwrocie pracy plastycznej/ plakatu należy napisad: imię 

i  nazwisko autora, klasę, szkołę.  Do każdej pracy należy dołączyd 

metryczkę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

7. Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez 

Starostę Jasielskiego. 

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: 

  zgodnośd pracy z tematem konkursu, 

  samodzielnośd wykonania, 

  wartośd artystyczną pracy, 

 oryginalnośd, pomysłowośd podejścia do tematu. 

Termin nadsyłania prac mija 3 marca 2021 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone 10 marca 2021 r. 



Termin, sposób i miejsce wręczenia nagród zostaną podane do informacji 

w późniejszym terminie. 

Organizator gwarantuje nagrody rzeczowe dla laureatów: 

 I-III miejsce w kategorii klas VI-VIII szkół podstawowych 

 I-III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych (plakat) 

 I-III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych (krótka forma 
literacka) 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród, 

jeśli uzna to za stosowne. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu 

9. Przetwarzanie danych osobowych. 

9.1 Administratorem danych uczestników konkursu jest Starosta Jasielski, 

z  siedzibą w Jaśle, ulica Rynek 18. 

9.2 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w związku z organizacją 

Konkursu Plastyczno - Literackiego „Lajkuję - nie hejtuję”. Podanie danych jest 

dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Zgoda na publikację 

danych dotyczy bezpłatnego umieszczenia tych danych (imię, nazwisko, klasa, 

szkoła, wynik) oraz pracy konkursowej na stronach internetowych organizatora 

i  współorganizatorów, fanpage’ach tych podmiotów i w mediach lokalnych. 

9.3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona przez uczestnika 

konkursu (rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika). Zgoda 

może byd w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

9.4 Odbiorcami danych będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, któremu 

Starosta Jasielski powierzył wykonanie zadao związanych z organizacją konkursu, 

oraz członkowie komisji konkursowej. Dane nie będą przekazywane do paostw 

trzecich. 

9.5 Dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez 

okres wynikający z przepisów prawa. Danych publikowanych nie planuje 

się  usuwad. 

9.6 Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących 

do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

9.7 Ponadto informujemy, że uczestnikom przysługuje prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które 

są  nieprawidłowe oraz uzupełnienie niekompletnych danych 

osobowych, 

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, 

 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9.8 Starosta Jasielski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktowad się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: listownie 

na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, IOD, Rynek 18, 38-200 Jasło lub przez e-

  mail: iod@powiat.jaslo.pl 

 

 

 



 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Klasa 
 

 

Szkoła 
 

 
 
 

Telefon 
kontaktowy 

 
 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej na konkurs. 

………………………………………. 

Podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika  

Konkursu Plastyczno-Literackiego 

Lajkuję - nie hejtuję 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Starostę Jasielskiego, 

38-200 Jasło, ul. Rynek 18 w celu udziału w konkursie 

Jednocześnie: 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody* na publikację 

danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych ** 

(imię, nazwisko, klasa, szkoła, uzyskana nagroda, praca konkursowa) 

w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, zamieszczanych w celu 

jego promocji na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów, 

fanpage’u organizatora i współorganizatorów, oraz w  mediach lokalnych 

(w  szczególności na stronach Internetowych szkół) 

* proszę zaznaczyć właściwe 

** niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzania danych 

osobowych zawartą w regulaminie konkursu. 

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

 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 

 


