
 

 

 

          

 

ZAPROSZENIE 

 

 

Dyrektorzy  

Szkół Podstawowych 

Powiatu Dębickiego 

 

Dzień dobry  

W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 Im. Jana Pawła II w 

Dębicy oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „Szansa’’ mamy zaszczyt 

zaprosić Państwa uczniów  do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie  „Bal 15 – latki ”.  

W szkole realizowany jest projekt edukacyjny „Dębicka Szkoła Mody’’, w ramach którego 

organizujemy konkurs i zachęcamy do udziału uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, których 

pasją jest projektowanie ubiorów.  

 

Liczymy na uczestnictwo Państwa szkoły! 

W załącznikach przesyłamy regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową    

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!! 

 

                        z poważaniem: 

 Organizatorzy 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78 

39-200 Dębica 

 tel. 14 696 92 80 

e-mail: zsz1debica@gmail.com 
 

 

 

 

tel:146969280
mailto:zsz1debica@gmail.com


             

   Regulamin międzyszkolnego konkursu  „Bal 15 – latki ” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Im. Jana Pawła II w Dębicy 

oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „SZANSA” 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

 

3. Cele konkursu: 

 promowanie mody młodzieżowej o charakterze wizytowym i wieczorowym,  

 umożliwienie praktycznego zrealizowania własnego projektu poprzez uczestnictwo w 

tworzeniu wymarzonej sukni, 

 promowanie szkół technicznych, 

 stwarzanie szans ludziom młodym, chcącym wykazać się doborem form, kolorów i fasonów 

sukien do wieku i okazji. 

 

4. Założenia programowe: 

 

 W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły 

podstawowej. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej dane 

osobowe (załącznik 1), klauzuli RODO (załącznik 2) oraz przesłanie wraz z projektami na 

adres szkoły:  

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Im. Jana Pawła II 

ul. Rzeszowska 78   39-200 Dębica 

z dopiskiem –   „Bal 15 – latki” 

 

 Projekt powinien przedstawiać przód i tył ubioru z opisem na formacie A4. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do trzech własnych projektów. 

 

5. Harmonogram konkursu: 

 

 Konkurs jest dwuetapowy. 

 Spośród  nadesłanych  prac jury konkursu  wybierze 10 najciekawszych, które będą 

prezentowane    w mediach społecznościowych Zespołu  Szkół Zawodowych Nr 1 Im. Jana 

Pawła II w Dębicy.  

 Przewidujemy atrakcyjne nagrody: nagrodę publiczności oraz  nagrody przyznane przez 

jury. Nagrodę publiczności otrzyma projekt z największą liczbą oddanych głosów- 

„polubień”, które będą prezentowane na Facebooku  i Instagramie Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w okresie od 4.01.2022 do 6.02.2022 r. 

 Ogłoszenie wyników konkursu wraz z nagrodzonymi stylizacjami zostanie opublikowane na 

stronie internetowej i Facebooku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Dębicy po 07.02.2022 r. 

 Nadesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2021r 



 Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas dni otwartych szkoły ( data 

będzie podana w późniejszym terminie) 

 Organizator konkursu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć 

zamieszczonych w konkursie (rozpowszechnianie wizerunku osoby bez jej zgody (art. 81 

ust. 2 pr. aut.) 

 

 

6. Jury konkursu: 

 

W skład Jury wchodzą: 

 Pani Bożena Zielińska – dyrektor szkoły 

 Pani Agnieszka Kędzior  – z-ca dyrektora szkoły 

 Pani Halina Brzeska – nauczyciel zajęć praktycznych 

 Pani Lucyna Zagórska - nauczyciel zajęć praktycznych 

 Izabela Ochab – absolwentka ZSZ Nr 1 Im. J. Pawła II, właścicielka Firmy Bellais,  

@bellais.clothing  • Produkt/usługa  https://www.facebook.com/bellais.clothing/  

 

 

7. Nagrody przyznane przez jury: 

 

I miejsce – bezpłatne wykonanie zwycięskiego projektu – sponsor i wykonawca  Firma 

Bellais 

II miejsce – nagroda rzeczowa 

           III miejsce – nagroda rzeczowa. 

          

           Nagroda publiczności - nagroda rzeczowa. 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w konkursie. 

 

8. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych: 

 

 Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem projektu  i przysługują mu do niego 

wszelkie prawa autorskie i osobiste. 

 Projekt odzieży został wykonany przez uczestnika samodzielnie, nie stanowi plagiatu 

ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa autorskiego. 

 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej 

publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

 W przypadku udowodnienia plagiatu lub niespełnienia wymagań regulaminowych 

organizatorzy mogą unieważnić przyznaną nagrodę. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 

przesłanych przez autorów konkursu - filmów, zdjęć w prasie, telewizji oraz innych 

publikacjach pokonkursowych. 

 Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych 

w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr.133, poz.883 z 

późniejszymi zmianami), RODO. 

https://www.facebook.com/bellais.clothing/


 Nadesłane zgłoszenie łącznie z załącznikiem nr 1,2 jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu. 

9. Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian, w jakich będzie odbywał 

się konkurs, o czym poinformują odpowiednio wcześniej uczestników. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW. 

 



Załącznik nr1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM  

„BAL 15 – LATKI ” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

…..………………………………………..………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia: 

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

 

Nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestnika  

……………………….……………………………………………………………………..………………… 

 

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

 

Imię i nazwisko opiekuna  

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

 

 

Telefon kontaktowy opiekuna 

…………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

e-mail: 

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

 

 

 

                                                                                             

……………………………………………………………… 
                                                               (podpis uczestnika ) 

 

 

                                                

    

                                                                                                                                            

………………………………………………………………………………………………. 

                                                                      (podpis opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

Akceptuję warunki zawarte w regulaminie dla uczestników konkursu „ Bal 15 – latki ” 

 

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

                                                      podpis uczestnika konkursu  i opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z art. 23 ustawy z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz według zasad polityki prywatności Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy na potrzeby konkursu „ Bal 15 – latki ” 

 

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

                                                      podpis uczestnika konkursu i opiekuna prawnego  

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku uwidocznionego na zdjęciach i materiałach 

filmowych oraz wykonanego przeze mnie projektu odzieży podczas konkursu „ Bal 15 – latki ”. Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie służył celowi informacyjno – promocyjnemu ww. konkursowi w 

tym na stronie internetowej Szkoły, na profilach społecznościowych Szkoły, w materiałach prasowych oraz innych 

materiałach informacyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 

 

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

                                                        podpis uczestnika konkursu i opiekuna prawnego  

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że projekt nie został skopiowany i jest mojego autorstwa oraz że nie narusza praw autorskich osób 

trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

Nr.24/1994, poz. 83 ze zm.) 

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

                                                                           podpis projektanta  

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na  adres  

halina.brzeska@mechanikdebica.edu.pl  

 

 

  

  Klauzula obowiązku informacyjnego 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”,  

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

Informujemy, że:  

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła 

II, z siedzibą w Dębicy, ul. Rzeszowska 78 



  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który będzie czuwał nad przestrzeganiem norm prawnych i zasad 

wewnętrznych przyjętych  w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana 

Pawła II w Dębicy, z którym można skontaktować się za pomocą adresu: zsz1bhp@op.pl 

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz udzielonej zgody. 

2) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

3) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

4) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo  

odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursu „ Bal 15 – latki ” oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

• prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 

• prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe 

lub niekompletne  

• prawo usunięcia danych osobowych / prawo bycia zapomnianym/ 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• prawo do przenoszenia danych 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


