
 

Regulamin 
IV edycji 

Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego 

„KUJAWSKO- POMORSKA SZOPKA 
BOŻONARODZENIOWA” 

dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

 

Jesteśmy w trakcie starania się o objęcie konkursu honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa  

 

 

I. Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

ul. Żwirki i Wigury 49 

87-100 Toruń 

telefon: 56 652 90 93 

e-mail: sekretariat@sp4.torun.pl 

II. Cele konkursu 

- promowanie ciekawych zakątków województwa kujawsko- pomorskiego, 

- uczczenie 100-letniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

- kultywowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, 

- rozwijanie zdolności plastycznych i twórczej wyobraźni, 

- stworzenie możliwości prezentacji prac plastycznych, 

- zorganizowanie kiermaszu nadesłanych prac, z którego dochód zostanie przekazany na cele 

charytatywne, 

III. Termin 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2) 

należy dostarczyć do siedziby organizatora do 29.11.2018 r. 

IV. Tematyka konkursu: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie: 

- przestrzennej szopki bożonarodzeniowej, uwzględniającej elementy tradycji Bożego 

Narodzenia oraz nawiązującej do historycznego lub charakterystycznego miejsca na terenie 

naszego województwa, np. Spichrze nad Brdą, Krzywa Wieża, inowrocławskie tężnie, Katedra 

Włocławska, itp. 

-  lub wykonanie szopki nawiązującej tylko do Bożego Narodzenia, 
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. 

W tym roku dodatkowym zadaniem uczestników konkursu jest symboliczne umieszczenie 

na szopce elementów związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, np. 

Biały Orzeł, Flaga Polski itp. 

V. Warunki uczestnictwa: 
1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

2) Każdy uczestnik lub zespół uczestników składający się max. z 3 osób może dostarczyć tylko 

jedną pracę. 

3) Technika wykonania i wymiar dowolne, mile widziane materiały naturalne, 

4) Praca nie powinna przekraczać 50 cm, 

5) Przy wykonywaniu szopek mogą pomagać osoby dorosłe. 

6) Oprócz karty zgłoszenia praca powinna mieć przyklejoną karteczkę z danymi: 

 - imię i nazwisko, klasa, nazwa, telefon, adres i adres mailowy szkoły, którą reprezentuje 

uczestnik, 

 - imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy oraz telefon kontaktowy, 

 - dokładna nazwa i adres budowli lub historycznego miejsca. 

7) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zasad opracowanych przez 

organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne ze 

względu na organizację konkursu. 

8) Prace konkursowe stają się własnością organizatora. Organizator ma prawo do przekazania 

tych prac jako darowiznę na cele charytatywne. 

9) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko oryginalne prace indywidualne lub autorstwa 

zespołu, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, uprzednio nigdzie niepublikowane. 

VI. Ocena prac.  

Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą artyści-plastycy. 

Przy ocenie prac jurorzy pod uwagę wezmą: 

 - stabilność konstrukcji (wszystkie elementy muszą być przymocowane tak, aby się nie 

przesuwały),  

 - podobieństwo do oryginalnych budowli, 

 - ciekawe rozwiązania, 

 - bogactwo motywów niepodległościowych, dekoracyjnych i regionalnych. 

Prace oceniane będą w 3 kategoriach: 

- uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych, 

- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, 

- uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjum. 

W związku z tym, że wykonanie takiego dzieła będzie wymagało od uczniów ogromnego 

zaangażowania, ciekawych pomysłów, nakładu finansowego i włożonego serca, jesteśmy 

w trakcie przygotowań dużej liczby atrakcyjnych nagród. 

VII. Podsumowanie konkursu 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom, połączone z kiermaszem nadesłanych 

prac nastąpi 06.12.2018 r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Toruniu. 

Po odbiór nagród należy zgłosić się osobiście w dniu podsumowania konkursu. Organizator nie 

wysyła nieodebranych nagród. 

 

Organizatorzy         

Ewa Skrzypczak tel. 505 100 780 

Natalia Szewczyk 

 



 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Potwierdzam udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „KUJAWSKO-POMORSKA 

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”: 

 

Imię i nazwisko, klasa, nazwa, telefon, adres i adres mailowy szkoły, którą reprezentuje 

uczestnik lub uczestnicy 

 

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

 

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

 

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon  i adres mailowy…………………………................. 

 

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

 

Dokładna nazwa i adres budowli, na której wzorował się uczestnik (uczestnicy), budując 

szopkę. Nie dotyczy uczestników, którzy nie wzorowali się na żadnej budowli. 

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

 

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

 

 

 

Podpis nauczyciela:……………………………………….. 

 

 
 

 

 

Kartę należy dostarczyć razem z pracą do 29.11.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki zawarte w  regulaminie  

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„KUJAWSKO- POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” 

. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego  

dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… w celach 
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z 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), Dz. Urz. UE L 119, 
str. 1 – zwane inaczej „RODO”. 

……………………………………………………… 
 
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informujemy, że: 
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Toruniu, ul Żwirki i Wigury 49.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna 
Grzybowska pod adresem email: rodo1@tcuw.torun.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 
tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli 
i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe 
uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 


