
XIII MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

„My, nasze zwierzęta i święta” 

 Organizator:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

 Główny cel konkursu:

Uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczenia więzi człowieka ze zwierzętami domowymi

 Cele szczegółowe konkursu:

- zwrócenie uwagi na piękno otaczającego świata, którego elementem są zwierzęta,
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez twórczość artystyczną dzieci i młodzieży,
- rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci,
- prezentacja dorobku artystycznego uczniów,
- promowanie postaw twórczych,
- inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

 Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów szkół  podstawowych  miasta  Zabrze  z  wyłączeniem szkół
artystycznych i ognisk pracy pozaszkolnej.

 Przedmiotem  konkurs  jest  wykonana  przez  ucznia  praca  plastyczna  na  temat  „My,  nasze  zwierzęta
i święta”.

 Kategorie wiekowe:

 uczniowie klas I – III
 uczniowie klas IV – VI
 uczniowie klas VII – VIII

 Warunki konkursu:

 uczeń wykonuje pracę samodzielnie,

 prace plastyczne wykonywane są jedną z podanych technik: szkic, farby, pastele, kredki dobrej jakości,

 format pracy: A4 lub A3,

 praca musi być opatrzona metryczką oraz posiadać dołączoną zgodę  na  przetwarzanie  danych
osobowych (załączniki).

 Ocenie  podlegać  będą:  zgodność  z  tematem,  umiejętność  posługiwania  się  technikami  plastycznymi,
przekaz i wartość artystyczna pracy, oryginalność, walory estetyczne.

 Decyzja jury jest ostateczna.



 Termin nadsyłania prac: do 03 grudnia 2021 roku, na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu,
ul. Gdańska 10, 41 – 800 Zabrze.
PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ PRAC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 Wszystkie nadesłane prace pozostaną do dyspozycji organizatorów. Prace nie podlegają zwrotom. Prace
mogą zostać wyeksponowane na wewnętrznej wystawie zorganizowanej na terenie Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 w Zabrzu.

 Każdy  Uczestnik   może   zgłosić  tylko  jedną,  samodzielnie   wykonaną  pracę,  nigdzie  wcześniej
niepublikowaną i nienagradzaną.

 Zgłoszenie  pracy  plastycznej  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  jej  publiczną
prezentację wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

 Organizator  zapewnia  pamiątkowy dyplom dla  laureatów pierwszych  miejsc i  wyróżnień  w konkursie
w każdej grupie wiekowej oraz symboliczne nagrody rzeczowe w miarę możliwości finansowych.

 Informacje  o  wynikach konkursu oraz  zdjęcia  prac  laureatów  zostaną opublikowane  na  stronie
internetowej szkoły oraz  przesłane do szkół biorących udział w konkursie do 16 stycznia  2021  r. drogą
mailową (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa)  lub faxem. Organizatorzy proszą o czytelne wypełnianie
metryczek prac oraz o podanie pełnych danych kontaktowych szkół. 

 Nauczyciel przygotowujący dzieci do konkursu zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców
z regulaminem konkursu.

 Uczestnik   gwarantuje,   że   praca   konkursowa   jest   wynikiem   jego   twórczości   – odpowiedzialność
za   naruszenie   przez   wykonaną   pracę   jakichkolwiek   praw   osób trzecich w całości obciąża
uczestnika konkursu.

 Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna od wad prawnych,
w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabroniona przez prawo, nie
może  naruszać  prywatności  i  godności  innych  osób,  nie  może  prowadzić  do  poniżenia  lub  obrażenia
kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli  religijnych, ani nie może zawierać treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział  w konkursie oraz oznacza
akceptację  i  zobowiązanie  do przestrzegania  postanowień niniejszego Regulaminu.

 Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: 

Anna Janik, Zuzanna Słonina i Jarosława Kapcia, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14
w Zabrzu, ul. Gdańska 10,  tel. 032 271 61 80



 Dyplomy  i  nagrody dla laureatów będzie można odbierać w sekretariacie SP14 w Zabrzu
po 17 stycznia 2021 roku.

 Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  na  przetwarzanie  danych  osobowych
uczestników   konkursu   w   celu   organizacji   i   właściwego   przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji
koniecznych dokumentów dotyczących konkursu.

 Administratorem   Państwa    danych    osobowych    (dalej    jako:   „Administrator")    jest  Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10,
sekretariat@sp14.zabrze.pl, tel 32/271-61-80, NIP 6481102495. Administrator   wyznaczył   Inspektora
Ochrony   Danych   nadzorującego   prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:  edyta@informatics.jaworzno.pl

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na   podstawie  
dobrowolnej   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych   w   ściśle określonym celu, 
wskazanym poniżej.
 Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie,

   obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym
   prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji
   konkursu i będą przechowywane do momentu wycofaniazgody przez osobę, której dane dotyczą.
 Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych

  w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu

   do danych   osobowych,   sprostowania   lub   uzupełniania   danych   osobowych,ograniczenia
   przetwarzania d nych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo   do   cofnięcia  
   zgody   w   dowolnym   mencie,   wniesienia   sprzeciwu   wobec przetwarzania danych, wniesienia
   skargi do organu nad orczego pod adresem – ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 Państwa   dane   nie   będą   przetwarzane   w   s ób   zautomatyzowany   w   tym   również

   profilowane.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów w pracy!

mailto:edyta@informatics.jaworzno.pl


Załącznik  nr 1

METRYCZKA DO PRZYKLEJENIA Z TYŁU KAŻDEJ  PRACY:

Proszę wypisać pismem DRUKOWANYM !!!

Imię i nazwisko ucznia

Klasa oraz wiek ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

Nazwa placówki

Adres placówki

Numer telefonu do placówki

Adres elektroniczna placówki
(email)



Załącznik nr  2

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

………………………………………………..…..
(imię i nazwisko dziecka, klasa)

………………………………………………..…..………………………………………………..….. 
 (nazwa szkoły)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w XIII MIEJSKIM
KONKURSIE PLASTYCZNYM  „My, nasze zwierzęta i święta”  organizowanym  przez  Szkołę
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  regulaminem  konkursu,  w  tym  obowiązkami  informacyjnymi
i akceptuję ich treść.

3. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych mojego dziecka tj. imię,
nazwisko, klasa, wiek oraz zdjęcia jego pracy na stronie internetowej  Organizatora konkursu w celach
niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz prmocji zgodnie z regulaminem.

*niepotrzebne skreslić

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać wycofana.

    

……….……., dn. …................................... …...........................................................................................

 (miejscowość)                          (data)                                      czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów

Administratorem   Państwa   danych   osobowych   (dalej   jako:  „Administrator")   jest Szkoła Podstawowa 

z  Oddziałami  Integracyjnymi  Nr  14  im.  Adama  Mickiewicza  w  Zabrzu  przy  ul.  Gdańskiej  10,

sekretariat@sp14.zabrze.pl,  tel  32/271-61-80,  NIP  6481102495.  Administrator    wyznaczył    Inspektora

Ochrony   Danych    nadzorującego    prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl

Dane przetwarzane  są na podstawie:  art.  6  ust.  1  litera  a)  rozporządzenia  RODO*, czyli  na   podstawie

dobrowolnej   zgody   na   przetwarzanie   danych   osobowych   w   ściśle określonym celu, wskazanym

poniżej.
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 Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi

uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji

związanej  z  konkursem,  jak  również  jej  archiwizacji  oraz  promocji  konkursu  i  będą  przechowywane

do momentu wycofaniazgody przez osobę, której dane dotyczą.

 Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i  współpracujące z  Administratorem danych w zakresie

realizacji na Państwa rzecz usług.

 Informujemy,  że  przysługują  Państwu  następujące  prawa  dotyczące  danych  osobowych:  dostępu  

do   danych   osobowych,   sprostowania   lub   uzupełniania   danych   osobowych,ograniczenia przetwarzania

danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo   do   cofnięcia   zgody   w   dowolnym

momencie,   wniesienia   sprzeciwu   wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

pod adresem – ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Państwa   dane   nie   będą   przetwarzane   w   sposób   zautomatyzowany   w   tym   również profilowane.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób

fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu  takichdanych  oraz  uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
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