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REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS W JĘZYKU OBCYM  

„MOJA PODRÓŻ PO EUROPIE” 

 

I. Cele konkursu: 

▪ doskonalenie umiejętności językowych uczniów 

▪ propagowanie wiedzy o krajach europejskich 

▪ rozwijanie w uczniach świadomości interkulturowej, otwartości i tolerancji wobec 

innych ludzi i kultur 

▪ rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych 

II. Organizator konkursu: 

▪ Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej 

– Curie w Chorzowie 

▪ Organizator powołuje komisję odpowiedzialną za przygotowanie i 

przeprowadzenie konkursu w składzie nauczycieli języków obcych. 

III. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu miasta 

Chorzów. 

2. Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu komiksu przedstawiającego podróż po 

Europie. Uczeń może wybrać jeden kraj europejski lub trasę wiodącą przez kilka krajów. 

Komiks może być wykonany techniką komputerową lub odręcznie. 

3. Treść komiksu powinna być napisana w wybranym języku obcym (angielskim, 

niemieckim, włoskim, francuskim lub hiszpańskim). Komiks może zawierać od 1 do 2 stron 

A4. 

4.  Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. 

5. Prace powinny być przygotowane przez uczniów  indywidualnie z zachowaniem 

wszelkich praw autorskich.  

6. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1) 



Termin nadsyłania prac – do 7.05.2021 

- drogą pocztową na adres:  

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chorzowie, ul. 

Dąbrowskiego 34,  41-500 Chorzów 

- drogą mailową na adres alrabsztyn@wp.pl 

- lub osobiście, podpisaną pracę można zostawić na portierni szkoły w godzinach 8.00 – 

14.00 

7. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – nauczyciele języków obcych IV 

LO w Chorzowie. 

8. Wybrane prace zostaną nagrodzone, a ich autorzy zostaną poinformowani 

telefonicznie oraz mailowo o wyróżnieniu. 

9. Każda praca musi zawierać imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły uczestnika konkursu, 

imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu do szkoły lub opiekuna. 

10. Kryteria oceny prac: 

- zgodność z tematem, 

- poprawność językowa, 

- samodzielność wykonania, 

- stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy 

- staranność wykonania, 

- ogólne wrażenie artystyczne. 

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone a informacje o wynikach konkursu zostaną 

ogłoszone 17 maja 2021 oraz zamieszczone na stronie internetowej IV LO w Chorzowie.  

 

  

Organizatorzy: 

Nauczyciele języków obcych w IV Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Chorzowie 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

.................................................................................................................................................................................................... 

                                               imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, nazwa szkoły 

 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (poniżej) dla uczestników konkursu na komiks w języku 

obcym „Moja podróż po Europie” oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego 

przez Administratora tj. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie dla potrzeb 

zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym 

przygotowania dyplomów dla zwycięzców, w celach informacyjnych i promocyjnych;  

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

przez Administratora tj. IV Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie dla potrzeb opublikowania listy 

zwycięzców konkursu (tj. imię i nazwisko, nazwa szkoły) na stronie internetowej szkoły w celach 

informacyjnych; 

 

………………………., data……………………….           ………………………………………………………………………………..                                

                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. 

Dąbrowskiego 34 w Chorzowie 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.  

a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

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): 

Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia konkursu 

oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym wysłania nagród i dyplomów, w celach informacyjnych i promocyjnych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. W  przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.  

3. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu i jego zakończenia 

oraz dla celów archiwalnych.  W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi 

wyrażona zgoda nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na jej przetwarzanie. 

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe celem opublikowania listy laureatów będziemy udostępniać na stronie internetowej IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Chorzowie oraz szkolnym Facebooku. 

 

 

 


