
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs organizowany przez naszą szkołę został objęty Patronatem Honorowym 

Ministra Obrony Narodowej, 

Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, 

 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego 

,, PRZECIW WOJNIE  ’’ 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 

 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie ul. Oławska 3. tel:226386128 

 

2. Celem konkursu jest: 

a) zainteresowanie uczniów historią  Polski , upamiętnienie rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej 

b) integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia 

c) kształtowanie patriotyzmu  

d) wyzwalanie kreatywności  i rozwijanie talentów plastycznych 

f) refleksja powodująca zmniejszenie ilości napięć, konfliktów, agresji 

 

II. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko  z klas 1 -7. 

2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: 

a) I kategoria - uczniowie klas 1-3 

a) II  kategoria – uczniowie z klas 4-5 

b) III  kategoria –  uczniowie z klas 6-7 

 

III. Zasady Konkursu 

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną – PLAKAT  PRZECIW WOJNIE,  

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie. 

3. Praca powinna zawierać hasło  wymyślone przez uczestnika i elementy graficzne, malarskie, rysunek 

4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką  barwny rysunek, malarstwo, grafika. 

5. Pracę należy wykonać w formacie A3 ( uczniowie klas 1-3 , 4-5),  

w formacie  A2 (uczniowie klas 6-7) 

6. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy z prawidłowo wypełnionym                                   

i naklejonym na pracę formularzem konkursu ( którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu ), oraz podpisanej karty uczestnictwa w konkursie, zgody rodziców/opiekunów (zgodnie z 

RODO) załącznik nr 2, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3 ,01-494 Warszawa  

do dnia 30 maja 2019r                                                    

Każda szkoła może dostarczyć po 3 prace z każdej kategorii 
(3 prace z klas 1-3, 3 prace z klas 5-6. 3 prace z klas 6-7).  Razem 9 prac. 

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie 

następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematyką, 

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, wkład pracy 

c) ogólne wrażenia estetyczne i czytelny przekaz treści 



Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone. 

Decyzja jury konkursu jest ostateczna. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 czerwca 2019 r. Termin ogłoszenia wyników i   lista zwycięzców 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP 341. 

Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół o wygranej oraz o terminie i 

miejscu odbioru nagrody.  

Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  26 września  o czym zostaną 

powiadomieni uczestnicy konkursu. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sp.341 edu.pl 

2. Nadesłane  prace  podlegają zwrotowi. Prace można odebrać po zakończeniu wystawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka przez organizatora konkursu plastycznego  

„ PRZECIW WOJNIE””,   w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883  

z późniejszymi zmianami/  i nieodpłatnie przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  

w publikacjach  o których zdecyduje organizator. 

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Alicja Lasoń Długosz, tel. 509 547 575 

 

ZAŁĄCZNIK NR.1 

FORMULARZ  KONKURSU PLASTYCZNEGO : 

 ,, PRZECIW  WOJNIE ‘’ 

1 Nazwisko i imię  autora pracy 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Tytuł / hasło plakatu 

………………………….. 

…………………………. 

Opiekun 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

 Klasa 

………………………………………. 

 Telefon opiekuna 

 Szkoła 

………………………………………. 

……………………………………….. 

. 

 Telefon szkoły 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie 

 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 
 
........................................................................................................................... 
imię i nazwisko, wiek 
 
.......................................................................................................................... 
nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 
 
........................................................................................................................... 
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora  Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach 
wynikających z organizacji Konkursu 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/ E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 
na stronach internetowych Organizatora Konkursu jak również w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności 
informujących o jego wynikach. 
 
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź 
w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie w publikacjach na stronie internetowej Szkoły oraz w wybranych przez 
Organizatora konkursu mediach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
 
V. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko 
pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach 
internetowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 341 im Twórców Literatury Dziecięcej, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa. 
2 Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o 
Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO") Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania 
na stronach internetowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 
3 Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
4 Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
5 Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
6 Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. 

 
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu 
 

.......................................................................................   ……………………………………… 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu   data 
 

 


