
Zarządzenie Nr 32/22 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

z dnia 3.10.2022r. 

 

w sprawie: organizacji konkursu dotyczącego problematyki osób 

z niepełnosprawnościami pn. „Zabawka sensoryczna - poznajemy 

świat zmysłami”. 

 

 

 Na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Limanowej przyjętego Uchwałą Nr 447/20 Zarządu Powiatu 

Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W celu przeprowadzenia konkursu dotyczącego problematyki osób                                                     

z niepełnosprawnościami przyjmuję do stosowania Regulamin konkursu pn. „Zabawka 

sensoryczna - poznajemy  świat zmysłami”, który stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół specjalnych 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/ orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zamieszkałych na terenie Powiatu Limanowskiego lub uczących się w szkołach na 
terenie Powiatu Limanowskiego.  
 

§ 3. 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa                                  

w punkcie V ust. 1 ww. Regulaminu. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                                                                                 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 „Zabawka sensoryczna - poznajemy świat zmysłami” 
 
Regulamin sporządzono w celu określenia zasad organizacji Konkursu.  
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  
 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. Józefa Marka 9, 34-
600 Limanowa).  

 
II.  CEL KONKURSU 

 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół 

specjalnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/ orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego:  
- zamieszkałych na terenie Powiatu Limanowskiego, 
- lub uczących się w szkołach na terenie Powiatu Limanowskiego, zwanych 
dalej „Uczestnikami”. 

2. Kategorie wiekowe: 
1) kategoria I – klasa I- IV 

2) kategoria II – klasa V-VIII 

3) kategoria III – szkoła ponadpodstawowa. 

3.  Celem konkursu jest: 
1) stymulowanie rozwoju dzieci, 
2) aktywizacja uczestników,  
3) zachęta do pożytecznego spędzania czasu wolnego, 
4) rozwijanie/ kształtowanie kreatywności i twórczej wyobraźni, 
5) rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych. 

 
III. ZASADY  ORGANIZACJI KONKURSU 

 
1. Uczestnicy składają prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w terminie od 1 listopada 2022 r. do 
15 listopada 2022 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 
(pokój 141). 

2. W przypadku Uczestnika do 18 roku życia formularz zgłoszeniowy podpisuje 
rodzic lub opiekun prawny. 

3. Technika wykonania pracy jest dowolna.  
4. Uczestnicy mogą wykonać pracę samodzielnie lub z niewielką pomocą rodzica 

bądź nauczyciela.  
5. W przypadku prac zbiorowych wymagane jest złożenie formularza 

zgłoszeniowego przez każdego Uczestnika.  
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
7. Więcej informacji o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (18) 33-

37-825. 
8. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora 

Konkursu. 

 



 

                                                                                                 

 
IV. KRYTERIA OCENY  

 
1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną pracę.  

2. Dopuszczalne są prace zbiorowe max. 2 uczestników.  

3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:  

• oddanie głównego przesłania konkursu,  

• samodzielnego nakładu pracy,  

• oryginalności ujęcia tematu, 

• estetyki wykonania, 

• oddziaływanie na wiele zmysłów. 
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych                            

z tematyką konkursu. 
 

V. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW  

 

1. Komisja Konkursowa w składzie: 

1) Pani Wanda Marek – Przewodnicząca Komisji,  

2) Pani Anna Dębowska – Członek Komisji, 

3) Pani Joanna Kordeczka – Członek Komisji, 

4) Pani Sylwia Janik – Członek Komisji, 

wyłoni zwycięzców oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Od postanowień Komisji nie 
przysługuje odwołanie.  

3. Komisja Konkursowa zobowiązania jest do zachowania bezstronności podczas 
oceny prac. Po przeprowadzeniu ww. czynności Komisja Konkursowa 
sporządzi protokół. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej tj. www.pcpr-limanowa.pl  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2022 r. O terminie 
wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.  

6. Prace konkursowe zostaną wystawione w Powiatowym Centrum Informacji 
Turystycznej w Limanowej „Buzodromie”. 

7. Udział w spotkaniu, na którym zostaną wręczone nagrody jest równoważny                     
z wydaniem zgody na udostępnienie wizerunku. 

8. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

  

http://www.pcpr-limanowa.pl/


 

                                                                                                 

 
Załącznik nr1 

do Regulaminu Konkursu  
pn. „Zabawka sensoryczna - poznajemy świat zmysłami” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Konkurs pn. „Zabawka sensoryczna - poznajemy świat zmysłami” 

  
1. Imię i nazwisko Uczestnika konkursu: 

................................................................................................................................... 
2. Nazwa placówki i klasa, do której Uczestnik uczęszcza:  

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

................................................................................................................................... 
3. Adres korespondencyjny Uczestnika konkursu:  

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

................................................................................................................................... 
4. Telefon kontaktowy i adres e-mail: 

…………….……………………………………………………………….......................... 
5. Posiadam (właściwe zaznaczyć): 

□ orzeczenie o niepełnosprawności/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 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 (…) informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej, z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, adres e – mail: 
pcpr@powiat.limanowski.pl; numer telefonu: 18 3375826. 

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej został powołany inspektor ochrony 
danych, z którym można się skontaktować: mstachowicz25@gmail.com 

3. Uczestnik lub jego opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. 
Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane 
niezgodnie z wymogami prawnymi. 

4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

6. Dane nie będą udostępniane odbiorcom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w PCPR. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi 
wykonywanie jakichkolwiek działań w zakresie realizacji konkursu. 

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

miejscowość i data                                 podpis uczestnika konkursu /rodzica/ opiekuna prawnego 

 

mailto:mstachowicz25@gmail.com


 

                                                                                                 

 
Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję warunki w nim 
zawarte.  

2. Oświadczam, że przedłożona praca została wykonana własnoręcznie, nie narusza praw 
autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób. 

3. Oświadczam, że jestem świadoma/-my dobrowolności podania danych oraz, 
że zostałam/łem poinformowana/ny o prawie do wglądu do moich danych oraz możliwości 
ich poprawienia. 

4. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy lub jej 
fragmentów oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska, nazwy szkoły w materiałach 
promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Limanowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie nagrodzonej pracy w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane 
z przeprowadzeniem konkursu oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu. 

9. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich 
przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

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

miejscowość i data                                    podpis uczestnika konkursu /rodzica/ opiekuna prawnego 
 

 

 
 

 


