
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Drogi Przyszłości”  

 

A droga wiedzie w przód i w przód 

Choć zaczęła się tuż za progiem – 

I w dal przede mną mknie na wschód, 

A ja wciąż za nią – tak jak mogę… 

Skorymi stopy za nią w ślad – 

Aż w szerszą się rozpłynie drogę, 

Gdzie strumień licznych dróg już wpadł… 

A potem dokąd? – rzec nie mogę.  

J.R.R. Tolkien (z książki: Władca Pierścieni) 

 

§1 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce; 

2) popularyzowanie wiedzy o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju; 

3) uczczenie jubileuszu 200 lat Centralnej Administracji Drogowej; 

4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży; 

5) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych 
technik plastycznych. 

§2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Drogi Przyszłości” jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad (zwana dalej: „GDDKiA”). 

2. Adres organizatora: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. 

3. Lista koordynatorów konkursu i jednocześnie osób upoważnionych do udzielania informacji na jego 
temat stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/3216/j-r-r-tolkien
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49617/wladca-pierscieni


§3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

1) uczniowie klas I-III; 

2) uczniowie klas IV-VIII. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia o drogach 
w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach, oznakowania dróg oraz podróżowania nimi. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie 
przedstawianymi na innych konkursach.  

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

6. Prace powinny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm). Prosimy nie rolować, nie zwijać i nie 
składać prac. 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową. 

9. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 

10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej GDDKiA pod adresem: 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3955/Konkurs-plastyczny-Drogi-przyszlosci 

11. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1) Etap I – wojewódzki – szkoła, której uczniowie chcieliby wziąć udział w konkursie, może przesłać 
na konkurs maksymalnie po trzy prace w każdej z grup wiekowych, każda innego autorstwa, 
wyłonione wcześniej w szkole; 

2) Etap II – ogólnopolski – Główna komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie 
konkurs wyłaniając laureatów spośród prac wyłonionych przez wojewódzkie komisje konkursowe. 

2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa  
i adres szkoły. 

3. Prace powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie. Oprócz prac w kopercie powinien znaleźć się 
również formularz zgłoszeniowy dla każdej z prac, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. W przypadku przesłania przez szkołę większej liczby prac niż określone w ust. 1 pkt 1, wszystkie prace  
z tej szkoły nie będą brane pod uwagę przez wojewódzką komisję konkursową. 

5. Prace można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 25 
października 2019 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu) na adres właściwego Oddziału 
GDDKiA, zgodnie z właściwością miejscową w podziale na województwa. Lista adresów Oddziałów 
GDDKiA stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Na kopercie zawierającej prace należy umieścić dopisek: Konkurs „Drogi Przyszłości”. 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3955/Konkurs-plastyczny-Drogi-przyszlosci


7. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez wojewódzkie komisje konkursowe, a następnie po trzy  
w każdej z kategorii zostaną przesłane do Centrali GDDKiA, gdzie następnie Główna komisja 
konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu. 

8. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) zgodność z tematyką, 

b) estetyka pracy, 

c) oryginalność. 

9. Decyzje Głównej komisji konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Główna komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowych. Zwycięskie 
prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej GDDKiA: 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3955/Konkurs-plastyczny-Drogi-przyszlosci 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pisemnie i/lub telefonicznie o wynikach 
konkursu. 

3.  Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez szkołę 

adres e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. 

 

§6 

Nagrody główne i dodatkowe 

1) Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z dwóch kategorii wiekowych: 

I miejsce: 

- dla autora pracy: karta podarunkowa do sieci sklepów z elektroniką użytkową o wartości 1000 zł,  

II miejsce: 

- dla autora pracy: karta podarunkowa do sieci sklepów z elektroniką użytkową o wartości 700 zł, 

III miejsce: 

- dla autora pracy: karta podarunkowa do sieci sklepów z elektroniką użytkową o wartości 500 zł, 

2) Organizator może także przyznać obok nagród głównych nie więcej niż 10 wyróżnień. Osoby 
wyróżnione otrzymają kartę podarunkową do sieci sklepów z elektroniką użytkową o wartości 100 zł. 

  

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3955/Konkurs-plastyczny-Drogi-przyszlosci


 
 
 
Województwo podlaskie 
GDDKiA Oddział w Białymstoku 
ul. Zwycięstwa 2,15-703 Białystok 
Koordynator: Rafał Malinowski 

e-mail: rmalinowski@gddkia.gov.pl 

Województwo kujawsko-pomorskie 
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy 
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz 
Koordynator: Tomasz Okoński  

e-mail: tokonski@gddkia.gov.pl 
  
Województwo pomorskie 
GDDKiA Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5,80-354 Gdańsk 
Koordynator: Piotr Michalski 
e-mail: pmichalski@gddkia.gov.pl 
 
Województwo śląskie 
GDDKiA Oddział w Katowicach 
ul. Myśliwska 5,40-016 Katowice 
Koordynator: Marek Prusak  
e-mail: mprusak@gddkia.gov.pl 
 
Województwo świętokrzyskie 
GDDKiA Oddział w Kielcach 
ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce  
Koordynator: Małgorzata Pawelec-Buras  
e-mail: mpawelec@gddkia.gov.pl 
 
Województwo małopolskie 
GDDKiA Oddział w Krakowie 
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 
Koordynator: Iwona Mikrut-Purchla 

e-mail: imikrut@gddkia.gov.pl 

Województwo lubelskie 
GDDKiA Oddział w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21; 20-075 Lublin 
Koordynator: Iwona Lejkowska 
e-mail: ilejkowska@gddkia.gov.pl 
 
Województwo łódzkie 
GDDKiA Oddział w Łodzi 
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź  
Koordynator: Maciej Zalewski  
e-mail: mzalewski@gddkia.gov.pl  
   
Województwo warmińsko-mazurskie 
GDDKiA Oddział w Olsztynie 
ul. Warszawska 89,10-083 Olsztyn 
Koordynator: Karol Głębocki 

e-mail: kglebocki@gddkia.gov.pl 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 
Województwo opolskie 
GDDKiA Oddział w Opolu 
ul. M. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole  
Koordynator: Agata Andruszewska  

e-mail: aandruszewska@gddkia.gov.pl 
 
Województwo wielkopolskie 
GDDKiA Oddział w Poznaniu 
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań 
Koordynator: Alina Cieślak 
e-mail: rzecznik.poznan@gddkia.gov.pl 
 
Województwo podkarpackie 
GDDKiA Oddział w Rzeszowie 
ul. Legionów 20, 35-111 Rzeszów 
Koordynator: Joanna Rarus  
e-mail: jrarus@gddkia.gov.pl 
 
Województwo zachodniopomorskie 
GDDKiA Oddział w Szczecinie 
ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin  
Koordynator: Mateusz Grzeszczuk  
e-mail: mgrzeszczuk@gddkia.gov.pl 
 
Województwo mazowieckie 
GDDKiA Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa 
Koordynator: Małgorzata Tarnowska  
e-mail: mtarnowska@gddkia.gov.pl   
 
Województwo dolnośląskie 
GDDKiA Oddział we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich186, 53-139 Wrocław 
Koordynator: Joanna Borkowska  
e-mail: joborkowska@gddkia.gov.pl 
 
Województwo lubuskie 
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 31,  
65-950 Zielona Góra  
Koordynator: Anna Jakubowska 
e-mail: anjakubowska@gddkia.gov.pl 
 
 
 
 
Centrala GDDKiA: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Biuro Generalnego Dyrektora 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 
Koordynatorzy: Anna Witkowska 
e-mail: awitkowska@gddkia.gov.pl 

 

 

mailto:kglebocki@gddkia.gov.pl
mailto:aandruszewska@gddkia.gov.pl
mailto:jrarus@gddkia.gov.pl
mailto:mgrzeszczuk@gddkia.gov.pl


Załącznik nr 2 do Regulaminu  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Drogi Przyszłości” 

 

Imię i nazwisko autora: ……………….………………………………………..……………… 

Klasa: ………………………. 

Nazwa szkoły i adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Adres e-mail szkoły:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………….…………….………………. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że, 

1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Drogi przyszłości” dla uczniów szkół podstawowych 

organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i wyrażam zgodę na udział 

………………………………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko) w/w konkursie, 

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez organizatora, m. in. publikację a także prezentowanie, np. na 

wystawach, 

3) złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste, 

4) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi na 

organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, 

nadawanie i reemitowanie; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach 

danych; 

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i 

innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem internetu; 

d) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu 

wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy 

konkursowej. 

5) zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów 

związanych z organizacją konkursu. 

 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora zwycięskiej pracy, w tym na publikację na stronie internetowej 

organizatora oraz w miesięczniku „Kurier Drogowy”.  

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Generalny 

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, tel. (022) 375- 88-88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. 

mailto:iod@gddkia.gov.pl


3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją konkursu oraz przekazania nagród.  

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli 

wyrażona zgoda. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników GDDKIA a także podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie 

zawartych umów. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, nie 

dłużej niż do końca marca 2020 r. 

7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - autora pracy, 

dla celów związanych z organizacją konkursu. 

 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora zwycięskiej pracy, w tym na publikację na stronie 

internetowej organizatora oraz w miesięczniku „Kurier Drogowy”.  

………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

10)  


