
UWAGA, UWAGA! 

OGŁASZAMY KONKURS  
NA STWORZENIE TEKSTU HYMNU SZKOŁY! 

   

REGULAMIN KONKURSU  
I.Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu na stworzenie tekstu Hymnu szkoły jest 

Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej   
 

II.Cel i przedmiot konkursu   

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się 

Hymnem Szkoły Podstawowej  im. mjr. Henryka Sucharskiego  w 

Sochocinie.  

   

III.Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Konkurs trwa od 20 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r. Planowana 

data ogłoszenia wyników 30 marca 2023 r.   

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, 

rodzice, absolwenci, przyjaciele szkoły, mieszkańcy Miasta i Gminy 

Sochocin oraz wszyscy zainteresowani, którzy zapoznali się z 

regulaminem konkursu.  

3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu 

indywidualnie lub zespołowo (zespół do 2 osób).  

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w regulaminie.  

5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski tekst.  

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej  im. mjr. Henryka 

Sucharskiego  w Sochocinie. Jednocześnie autor wyraża zgodę na 

korektę tekstu przez organizatora konieczną do opracowanej muzyki. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu.   

   

IV.Forma prezentacji pracy konkursowej  

1. Tematyka Hymnu powinna być związana ze szkołą, jej historią,  

patronem - mjr. Henrykiem Sucharskim oraz miejscowością, w której 

placówka się mieści. 

2. Tekst Hymnu powinien zawierać minimum dwie zwrotki i refren. 

3. W swej treści tekst utworu nie może zawierać elementów obraźliwych 

ani zwrotów obcojęzycznych, powinien być poprawny językowo i 

stylistycznie. 
 



V. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Podpisane prace:  

-  uczniowie (imię i nazwisko, klasa)   

- pozostali uczestnicy (imię i nazwisko, nr tel./adres mailowy) należy 

składać do dnia 8 lutego 2023 r. w sekretariacie szkoły lub na adres 

sp@sochocin.pl  

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.   

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

4. Organizator nie zwraca prac.   

   

VI.Kryteria oceny prac konkursowych  

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły,  

2. Oryginalność tekstu, 

3. Walory artystyczne, 

4. Poprawność merytoryczna i językowa. 

   

VII.Ocena prac konkursowych  

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną 

przez Dyrektora Szkoły.    

   

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania 

zwycięzcę konkursu.  

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa i dyplom.  

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.   

4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz 

niewybrania pracy zwycięskiej.  

5. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości podsumowującej 

obchody 90-lecia Szkoły.  

6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na 

wystawie podczas wyżej wymienionej uroczystości.  

   

IX. Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich 

praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych, na następujących 

polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 



b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. II 

ust. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, oraz zrzeka się wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

2. Przekazane na Konkurs projekty nie podlegają zwróceniu i pozostają w 

siedzibie Organizatora. 

 

IX. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczny 

Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 09-110 

Sochocin ul. Szkolna 17, tel. + 48 23 6618 549. 

Dane 

kontaktowe IOD 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony  

Danych, z którym może skontaktować się Pani/Pan w sprawach z 

zakresu ochrony danych osobowych za pomocą poczty 

elektronicznej - adres email: iod@sochocin.pl  

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu.  

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana 

zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie – zgłoszenie udziału w 

konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wizerunek uczestników konkursu może być przetwarzany w celach 

informacyjnych i promocyjnych na podstawie wyraźnej zgody (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane laureatów konkursu będą opublikowane na stronie 

internetowej Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie www.szkola.sochocin.pl  

Odbiorcy 

danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, 

współpracującym ze Szkołą Podstawową im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w Sochocinie podmiotom, w tym: dostawcom usług 

technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe zarządzanie Szkołą Podstawową im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w Sochocinie oraz realizację zadań statutowych i 

ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z 

mailto:iod@sochocin.pl
http://www.szkola.sochocin.pl/


obowiązującymi przepisami. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów oraz przedawnienia roszczeń z nimi 

związanych. 

Pani/Pana prawa Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na warunkach 

określonych w RODO. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub możliwości 

opublikowania relacji z konkursu zawierającej Pani/Pana wizerunek.  

 

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!  

                                                                        Organizatorzy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y ____________________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad 

synem/córką __________________________, oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie prawa 

autorskie ……………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia, klasa) do tekstu, zgłoszonego 

w konkursie na tekst hymnu szkoły, na rzecz Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w 

Sochocinie, ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin. 

Jednocześnie oświadczam, że ………………………………………………………………………... (imię i nazwisko 

dziecka, klasa) jest jedynym autorem przekazanego projektu, oraz nie narusza majątkowych  i 

osobistych praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu na tekst hymnu szkoły. 

 

……………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y ______________________________________________, oświadczam, że 

przekazuję nieodpłatnie swoje prawa autorskie ……………………………………………………...(imię nazwisko 

uczestnika) tekst hymnu szkoły, zgłoszonego w konkursie tekst hymnu szkoły, na rzecz Szkoły 

Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie, ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin. 

Jednocześnie oświadczam, że …………………………………………(imię nazwisko uczestnika) jestem jedynym 

autorem przekazanego projektu, oraz nie naruszam majątkowych  i osobistych praw autorskich osób 

trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu tekst hymnu szkoły. 

 

……………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(wizerunek dziecka) 

Ja, niżej podpisana/y ____________________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad 

synem/córką __________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka/ucznia przez administratora danych osobowych, którym jest Publiczny Zespół Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 09-110 Sochocin ul. Szkolna 17 (dalej również jako „ADO”), 

tj.: 

 

 

❑ tak 

 

❑ nie 

 

imienia i nazwiska 

 

❑ tak 

 

❑ nie 

 

wizerunku 

 

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o 

nazwie ,,Konkurs na tekst hymnu szkoły’’– w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na 

stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych*1– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, 

przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na 

portalu społecznościowym. 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że: 

1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne; 

2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO 

materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego 

dziecka; 

3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

wyraziłam/em; 

4. cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________ 

 

 

 
*1niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(wizerunek uczestnika) 

 

Ja, niżej podpisana/y _________________________ __________________________, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest 

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 09-110 Sochocin ul. Szkolna 17 

(dalej również jako „ADO”), tj.: 

 

 

❑ tak 

 

❑ nie 

 

imienia i nazwiska 

 

❑ tak 

 

❑ nie 

 

wizerunku 

 

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o 

nazwie ,,Konkurs na tekst hymnu szkoły’’– w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na 

stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych*2– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, 

przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na 

portalu społecznościowym. 

Zostałam/Zostałem poinformowany, że: 

1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne; 

2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO 

materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego 

dziecka; 

3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

wyraziłam/em; 

4. cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Data ___________________                        Czytelny podpis ___________________ 

 

 

 
*2niepotrzebne skreślić 


