
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego pn. „Zwierzęta i święta” 

zorganizowanego przez Świetlicę Szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Starogardzie Gdańskim pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

oddział w Starogardzie Gdańskim. 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

..........................................................................................................  

2.  Klasa……………… 

3. Adres do korespondencji……………………………………. 

      4. Telefon kontaktowy: .............................. 

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu 

plastycznego zorganizowanego przez Świetlicę szkolną Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim. Oświadczam, że zawarte w niniejszej 

karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu 

(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik 

Ustaw Nr. 133 Poz. 883) 

 ....................................... (podpis uczestnika)  

………………………… (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

ZGODA RODZICÓW Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

.......................................................................... w konkursie plastycznym 

realizowanym przez Świetlicę szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4w 

Starogardzie Gdańskim zgodnie z ustalonym terminarzem.  

................................................(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU Zgoda obejmuje wszelkie 

formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

stronach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami oraz portalach społecznościowychw/w instytucji). Wizerunek nie może 

być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr osobistych. 

…………………………….(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

„Zwierzęta i święta” 

Regulamin konkursu plastycznego 2018r. 

 

ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 

4, tel. (058) 562 20 81, e-mail psp4.stg@gmail.com 

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje: 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w     

Starogardzie Gdańskim      

 



CELE KONKURSU 

1. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt zwłaszcza 

podczas Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw opiekunów 

zwierząt, szczególnie w świątecznym klimacie. 

3. Zaapelowanie o szacunek i poszanowanie dla zwierząt w 

okresie okołoświątecznym. 

4. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i opiekę zwierząt 

podczas hucznych obchodów „Sylwestra” i Nowego Roku. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z 

klas I-III; 

 Prace można zgłaszać indywidualne lub poprzez 

placówkę szkolną; 

 Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę; 

 Praca powinna być wykonana metodą Lapbook o 

wymiarach A4 lub A3; 

 Każda praca musi posiadać na odwrocie dane autora: 

imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz 

naklejoną i wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika. 

INFORMACJE 

 Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Starogardzie Gdańskim do dnia 14 

grudnia (decyduje data dostarczenia do szkoły a nie data 

stempla pocztowego), 

 Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone nie będą 

brane pod uwagę. 

 Oceny prac dokona komisja w składzie: przedstawiciel 

oddziału TOZ w Starogardzie Gdańskim, nauczyciel 

świetlicy oraz wybrany nauczyciel ze szkoły 

 Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej TOZ oraz PSP NR 4 w Starogardzie 

Gdańskim w dniu 17 grudnia 2018, a zwycięzcy zostaną 

powiadomieni o wygranej telefonicznie; 

 Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2018 w 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Starogardzie 

Gdańskim; 

 Organizator nie zwraca prac, a uczestnik przystępując do 

konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego pracy oraz 

wizerunku na stronie internetowej i publicznej 

ekspozycji; 

 Organizator nie wypłaca honorariów za powielanie pracy 

autora i publiczną publikację 

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela 

koordynator p. Iwona Cieślik tel. 796 532 721 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Napodstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady Europy (UE) 

2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy: 

 Administratorem danych osobowych jest Świetlica Szkolna Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie 

Gdańskim, al. Jana Pawła II 4, 83-200 Starogard Gdański 

 Dane uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu 

 Dane uczestnika nie zostaną przekazane innym podmiotom 

 Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

 Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 


