
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Regulamin 
 Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Bezpieczeństwie 

 
 

1. „Konkursem” nazywany będzie  dalej Wojewódzki  Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie. 
 
2.  Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowań dziedzinami takimi jak: plastyka, technika, higiena pracy, bezpieczeństwo, 
ekologia. Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości bezpieczeństwa w rodzinie. 
 
3. Konkurs ma charakter rodzinny. 
 
4. Organizatorem nazywamy Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza                
w Mysłowicach, w tym wskazane osoby odpowiedzialne za konkurs: Kinga Chojnowska, Aleksandra Król. 
 
5.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i ich rodzin. Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.  
 
6.  Każdy uczestnik Konkursu wykonuje  pracę o technice dowolnej w formacie A3, np. farby, kolaż, pastele. Technika musi być płaska, 
prace przestrzenne będą dyskwalifikowane. Forma plakatu mile widziana. 
 
7.  Tematyka prac to do wyboru:  
- problem wypalania traw,  
- czad - cichy zabójca; czujka na straży twojego bezpieczeństwa - chroni przed czadem, 
- bezpieczne zabawy zimą,  
- bezpieczeństwo w czasie Covid-19, 
- bezpieczeństwo dzieci w domu, wokół nas, 



 
 

- bezpieczne gry i zabawy latem. 
  
8. Każdy uczestnik wykonuje  pracę z pomocą osoby dorosłej. Wartością Konkursu jest przekazanie w rodzinie świadomości 
bezpieczeństwa. 
 
9. Przedstawiciel każdej placówki - nauczyciel, dostarcza prace w terminie do 15.12.2020r. do Szkoły Podstawowej nr 13                          
z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza przy ul. Hlonda 14 w Mysłowicach,  kod pocztowy 41-412.  
Prace powinny mieć metryczkę: Imię, nazwisko, wiek,  nazwa placówki, nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon i mail do opiekuna. 
Prace można dostarczyć pocztą, liczy sie data stempla pocztowego, który powinien mieć datę najpóźniej do 10.12.2020. Do pracy 
dołączamy zgodę, która jest w załączniku nr 1 Regulaminu. 
 
10. W najbliższych dniach po terminie zbiórki prac zbierze się komisja, która oceni prace i wyłoni zwycięzców.  Informacje                      
o zwycięzcach pojawią sie na stronach SP 13 do dnia 15 stycznia. Nagrody można odbierać po uprzednim telefonicznym lub 
mailowym skontaktowaniu się z Organizatorem. 
 
11. Nagrodą w Konkursie jest kalendarz z umieszczoną pracą ucznia, który będzie rozprowadzany w województwie. 
 
12. W skład komisji do oceny prac wchodzą osoby odpowiedzialne za konkurs w Szkole Podstawowej nr 13 oraz zaproszeni goście: 
przedstawiciele władz miejskich w Mysłowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. 
 
13. Zgłoszenia z placówek oraz zapytania dotyczące konkursu przyjmuje Pani Kinga Chojnowska na maila 
kinga.ch@sp13myslowice.pl, tel. 503-522-355. 
 
14. Uczestnik konkursu oraz opiekun są poinformowani o polityce prywatności oraz zarządzaniu danymi osobowymi.  
 



 
 

15.  Polityka prywatności, dane osobowe.  
Uczestnik zgłaszający swój udział w  „Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o Bezpieczeństwie”   w Mysłowicach 2020 wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobo przez Organizatorów w celach związanych z Konkursem. Podanie danych wymaganych w tym celu 
Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych 
uczestników Konkursu jest Organizator przy Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im.                          
H. Sienkiewicza w Mysłowicach. Administrator zapewnia uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż 
wskazane w Regulaminie. Dane osobowe po wystawie konkursowej będą zniszczone komisyjnie. 
 
16. Prace przesłane na konkurs w  „Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o Bezpieczeństwie” w Mysłowicach przechodzą do 
dyspozycji Organizatora. 
 
17. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
 
18. Twórca pracy plastycznej poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursu -  wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska oraz 
pracy w mediach, jak również zezwala na druk swojej pracy i umieszczenie przy niej swojego nazwiska. 
 
19. Patronat  Honorowy nad Wojewódzkim Konkursem Plastycznym o Bezpieczeństwie objął Prezydent Miasta Mysłowice 
Dariusz Wójtowicz oraz Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek 
Kleszczewski.         
Organizator Szkoła Podstawowa nr 13z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach 
        
            osoby odpowiedzialne: 
       Kinga Chojnowska 
       Aleksandra Król 



 
 

 
Załącznik nr 1 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* niepełnoletniego Uczestnika „Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Bezpieczeństwie” 
w Mysłowicach , organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza                  
w Mysłowicach. 

 

Dane rodzica/opiekuna* prawnego niepełnoletniego Uczestnika: 

1. imię i nazwisko:................................................................................................. 

adres zamieszkania: ............................................................................................. 

2. Wyrażam zgodę na udział: imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika: ........................................................................ 
.............................................. 

adres zamieszkania: ................................................................................................................... 
szkoła/placówka:........................................................................................................................ 

klasa/wiek: ..............................................................................................................................................................      

3. Akceptuję postanowienia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Bezpieczeństwie w Mysłowicach. 
 4. Podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Bezpieczeństwie                                                               
w Mysłowicach............................................................................................................................................................................................ 
 


