
Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Ziemi Opalenickiej

w Urbanowie

zaprasza

Przedszkola i Szkoły Podstawowe

z gminy Opalenica

do udziału w

      Gminnym Konkursie Plastycznym

na

     „Najpiękniejszą Wielkanocną

                     Kartkę Świąteczną”



Regulamin konkursu

Organizator:            Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej   

                                   w Urbanowie 

Cele konkursu:        - popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży działań 

                                     plastycznych 

                                  - stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnej 

                                     pracy w grupie rówieśników 

                                  - poszukiwanie nowych środków wyrazu

                                  - poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik

                                  - rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci i młodzieży

                                  - promowanie kultury i tradycji ludowej

Uczestnicy:                 Grupy wiekowe:

                                   - grupa dzieci do 4 lat

                                   - grupa 5-6 latków

                                   - klasy I – III

                                   - klasy IV - VI

                                   - klasy VII - VIII

Tematyka konkursu: Wielkanocna kartka świąteczna

Format prac:               A5

Technika prac:            dowolna 

Termin nadsyłania prac:  19.03.2021 r.



Rozstrzygnięcie konkursu: 29.03.2021 r., 30-31.03.2021 r - dostarczenie 

                              nagród dla uczniów nagrodzonych przez organizatora 

Komisja konkursowa: powołana przez organizatora

Kryteria oceny:   - estetyka wykonanych prac,

                              - oryginalność, pomysłowość,

                              - zgodność pracy z tematem,

                              - samodzielność w wykonaniu pracy,

                              - walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna,  

                                technika wykonania.

Warunki  uczestnictwa:  Opatrzenie  każdej  pracy  metryczką  informacyjną

umieszczoną na odwrocie pracy. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko,

wiek autora (klasa), imię i nazwisko wychowawcy, nazwa, adres placówki wraz

z  numerem  telefonu  rekomendującej  pracę  (załącznik  nr  1  do  regulaminu).

Każda osoba może nadsyłać tylko jedną pracę. Prace niezgodne z  regulaminem,

nadesłane po terminie, zniszczone, nie będą oceniane. Zgłoszenie pracy ucznia

do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie podpisanej

pracy w miejscu publicznym oraz podanie danych autora nagrodzonej pracy do

prasy  lokalnej,  facebooka  i  na  stronach  www  oraz  zapoznaniem  się  z

regulaminem  konkursu.  Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych

(załącznik nr 2 do regulaminu). 

Nagrody:  Komisja  powołana  przez  organizatorów  przyzna  miejsca/

wyróżnienia.  Autorzy  wyróżnianych  prac  otrzymają  dyplomy  i  nagrody

rzeczowe  ufundowane  przez  Radę  Rodziców  Szkoły  Podstawowej  im.

Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie. 



Prawa organizatorów:  Wszystkie  nadesłane  prace  pozostaną  do  dyspozycji

organizatora w celu zorganizowania wystawy. Każda wyróżniona praca zostanie

podpisana  imieniem  i  nazwiskiem  autora.  Nagrodzone  prace  zostaną

zgromadzone  na  wystawie  w  siedzibie  organizatora  konkursu.  Informacja  o

zaprezentowanych  pracach  na  wystawie  zostanie  opublikowana  w  lokalnej

prasie, facebooku szkoły oraz stronie www szkoły.  

Adres nadsyłania prac:   Szkoła Podstawowa 

                                           im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie 

                                           Urbanowo 37

                                           64-330 Opalenica 

                                           tel: 61 44 73 550  

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną organizator dopuszcza 

przesłanie prac w formie zdjęcia na adres e-mail:   spurbanowo@wp.pl   . 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela

p. Wioletta Gierałtowska tel. 601-639-396

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

mailto:spurbanowo@wp.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA: (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI)

IMIĘ I NAZWISKO

WIEK/KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

WYCHOWAWCY

NAZWA,ADRES PLACÓWKI

WRAZ Z NUMEREM

TELEFONU

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1)  Administratorem danych  jest  Szkoła  Podstawowa im.  Powstańców Ziemi  Opalenickiej
w Urbanowie, Urbanowo 37, 64-330 Opalenica, email: spurbanowo@wp.pl;
2)  Kontakt  do  Inspektora  Ochrony  Danych:  Szkoła  Podstawowa  im.  Powstańców  Ziemi
Opalenickiej  w  Urbanowie,  Urbanowo  37,  64-330  Opalenica;  Rafał  Bachorz,  e-mail:
rafal.bachorz@itodo.pl
3) Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Gminnego Konkursu Plastycznego na
„NAJPIĘKNIEJSZĄ WIELKANOCNĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”.
4) Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej Gminnego Konkursu
Plastycznego  na  „NAJPIĘKNIEJSZĄ  WIELKANOCNĄ  KARTKĘ  ŚWIĄTECZNĄ”
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej  w Urbanowie,  Urbanowo 37,
64-330 Opalenica, email: spurbanowo@wp.pl;.
5) Pozyskane dane będą przechowywane do końca roku szkolnego 2020/2021;
6)  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  dostępu  do  własnych  danych,  prawo  do
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych;
8) Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa przez Pana/i dziecko w Gminnym Konkursie
Plastycznym na „NAJPIĘKNIEJSZĄ WIELKANOCNĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W/S PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu przez Administratora Danych
Osobowych, danych osobowych moich i mojego dziecka. Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez ADO danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie
potrzebnym  do  realizacji  Gminnego  Konkursu  Plastycznego  na  „NAJPIĘKNIEJSZĄ
WIELKANOCNĄ  KARTKĘ  ŚWIĄTECZNĄ”,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  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, oraz ustawą Prawo oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016r (Dz. U z 2017r. poz. 59) i Rozporządzenia MEN z dnia 2 września
2014  r.  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170 ze zm.).

…………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

mailto:rafal.bachorz@itodo.pl

