
  

  

                                                                                       

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „ZWIERZĘTA LEŚNE ZACZAROWANE 

W LIŚCIACH” 

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie 

 zaprasza dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału  

w konkursie plastycznym pt. 

„Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”  

zwanym dalej  „Konkursem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Konkursu jest Świetlica „KOLOROWA” w Szkole Podstawowej nr 336  im. Janka 

Bytnara „Rudego” w Warszawie, ul. Małcużyńskiego 4. 

Dyrektor Szkoły: Lucyna Bieniasz-Ząbek 

Kierownik Świetlicy: Katarzyna Milewska 

Nauczyciele świetlicy: Agnieszka Dzierżanowska, Justyna Sieklucka, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

KONTAKT 

tel. 22 649 91 50 lub 22 859 17 20 w. 36  

e-mail: swietlica336@gmail.com  

 

mailto:swietlica336@gmail.com


II. CEL KONKURSU 

1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci 

2. Promowanie autorów literatury polskiej. 

3. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem i przyrodą  

4. Pogłębienie wiedzy o zwierzętach polskich lasów. 

5. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem.  

6. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.  

7. Odkrywanie młodych talentów.  

8. Umożliwienie prezentacji uzdolnień.  

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Tematem przewodnim prac będą zwierzęta zamieszkujące polskie lasy.  

2. Prace mają być inspirowane wierszem ( polskiego autora) o zwierzętach leśnych 

zamieszkujących polskie lasy. 

3. Dobór wiersza odbywa się przez opiekuna/rodzica, musi być odpowiedni do wieku uczestnika 

konkursu.  

4.  Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w  szkołach 

podstawowych.                                                             

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:                                                               

1) uczniowie klas I                                                                                                                            

2) uczniowie klas II                                                                                                                          

3) uczniowie klas III    

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25.09.2018 roku – 25.10.2018 roku. 

7. Z każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych po trzech laureatów. 

8. Z każdej placówki może być nadesłana jedna praca z każdej kategorii wiekowej.    

9. Technika prac plastycznych: praca płaska wykonana z użyciem suszonych liści, kwiatów,         

traw i innych materiałów przyrodniczych.       

10. Format prac plastycznych – A4, A3.                                                       

11. Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” - załącznik nr 1  do  niniejszego 

Regulaminu.                                                                                

12. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.     

13. Prace należy zalaminować i bardzo dobrze zabezpieczyć do transportu.       

14. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego 

udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody     

na przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu              

oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych”  – załącznik nr 3                      

do Regulaminu. 

 

 IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 Prace należy złożyć, nadesłać ( liczy się data stempla pocztowego) do dnia 25.10.2018 roku. 

 Adres: Szkoła Podstawowa nr 336 im Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 

Warszawa z dopiskiem ŚWIETLICA. 

 

 



 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.  

2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.  

3. Ponadto zgodność z celami i założeniami konkursu. 

4. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.  

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 29.10.2018 roku. 

2. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

3. Placówki laureatów o wynikach konkursu zostaną poinformowane telefonicznie oraz pocztą 

elektroniczną. 

4. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.  

2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac 

przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.  

4. Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ZAŁĄCZNIK NR 1 /3 

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 pt. „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”  

imię i nazwisko autora: 

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

wiek dziecka, klasa:….............................................................................................. 

tytuł wiersza, imię i nazwisko autora:  

………………………………………..……………………………………………  

imię i nazwisko opiekuna: …...................................................................................  

adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy:  ……………………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ZAŁĄCZNIK NR 2 /3 

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 pt. „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”  

 

 Imię i nazwisko dziecka:  

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 Na podstawie z 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez SP 336, w celu wzięcia udziału           

w konkursie plastycznym pn. „ Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach” w zakresie: imię i nazwisko 

autora, wiek autora oraz imię  i nazwisko rodzica / opiekuna.  

………………………………..………………………. 

data i podpis rodzica / opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3 

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 pt. „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w świetlicy „KOLOROWA” jest: Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 336, ul. Małcużyńskiego 4, 02-973 Warszawa.    

 2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 336  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe             

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.   

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. 

„Zwierzęta leśne zaczarowane  w liściach” b) odebrania nagrody w konkursie  c) udostępnienia informacji                                    

o zwycięzcach.                                                      

 4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą 

podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.                                                             

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie  obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.                                                   

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                                 

z obowiązującym prawem.                                                                                                      

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej 

nr 336 w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych.                       

 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 

udziału w konkursie plastycznym.                                                                                                                                        

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.   

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

 

zapoznałam / zapoznałem się 

 

 …………………..…………………………….  

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna  

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie  i rozpowszechnianie przez Organizatorów 

wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii lub innych form utrwalania wizerunku dla celów 

związanych z promocją działalności Szkoły Podstawowej nr 336 w Warszawie. Wizerunek będzie rozpowszechniany 

wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 336.  

……………………………………………  

podpis rodzica / opiekuna 

 


