
Szkoła Podstawowa 

 z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

im. Karola Miarki w Lędzinach 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„RĘCE, KTÓRE WIDZĄ – OBRAZEK  

SENSORYCZNO – DOTYKOWY” 

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-III ORAZ IV-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO 

 



POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„Ręce, które widzą – obrazek  sensoryczno – dotykowy” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

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

im. Karola Miarki w Lędzinach. 

II.  Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych 

powiatu bieruńsko – lędzińskiego. 

III.  Cele konkursu: 

• rozwijanie inwencji twórczej przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 

plastycznych, pobudzanie kreatywności i wyobraźni; 

• rozwijanie sprawności manualnej i zręczności; 

• rozwijanie wrażliwości dotykowej; 

• przekazywanie dzieciom alternatywnych form spędzenia wolnego czasu. 

IV. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy, tj. obrazka sensoryczno- 

dotykowego. Praca powinna przedstawiać dowolny pejzaż, zwierzątko, postać, itp.   

V.  Technika wykonania pracy: 

Format prac A4 np. blok techniczny. Wykorzystanie różnorodnych materiałów (np. filc, 

materiał o różnej fakturze, papier o różnej fakturze, drewno, ziarna, wstążki, nici, guziki, 

materiały do recyklingu, folia itd.). 

Obrazek nie powinien niszczyć się pod wpływem użytkowania. 

VI.  Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy uczestnik może wykonać  jedną  samodzielną 

pracę, zaopatrzoną w metryczkę (na odwrocie pracy), na której należy umieścić: imię, nazwisko 

autora pracy, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela. 

VII. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. 1) oraz zgodę na uczestnictwo 

dziecka w konkursie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych i wizerunku oraz 

udzielenie licencji na wykorzystywanie pracy (zał. 2). 

Prace niespełniające wszystkich wymogów zawartych w regulaminie nie będą brały udziału  

w konkursie. 

VIII. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i zamknięte w kopercie  

z dopiskiem: Powiatowy konkurs plastyczny „Ręce, które widzą – obrazek sensoryczno – 

dotykowy”. 

IX.  Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie  do 29 kwietnia 2022 r. na adres 

organizatora konkursu osobiście lub wysłać pocztą: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

im. Karola Miarki w Lędzinach 

ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny 



X.  W kopercie z pracami należy umieścić wykaz nauczycieli przygotowujących uczniów do 

konkursu. 

XI. Wszystkie prace zostaną ocenione przez niezależne jury najpóźniej do dnia 13 maja 2022r. 

XII. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, odkrywcze podejście do tematu, estetyka 

wykonania oraz walory plastyczne. Komisja wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach 

wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VII. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

XIII. O wynikach konkursu szkoły zostaną poinformowane do dnia 20 maja  2022r. 

XIV.  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, które będą przesłane do szkół macierzystych 

do końca maja 2022. 

 

 
 

 

 

Kontakt w kwestiach konkursu: konkursowo1234@wp.pl  
Koordynator konkursu: Edyta Kaczmarczyk 

Monika Basiaga, Joanna Zawada - Kapica 

 

 

 

 

    Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 
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                                                                Załącznik nr 1 do regulaminu powiatowego konkursu plastycznego 
                       „RĘCE, KTÓRE WIDZĄ – OBRAZEK  SENSORYCZNO – DOTYKOWY” 

 

 

      KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

              

1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Pełna nazwa i adres szkoły: 

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

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

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

4.  Numer telefonu do szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

   5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia do konkursu: 

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

 

……………………………………………………………..                        ………………………………………………………… 
             Miejscowość, data      Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: rozporządzenie 2016/679, informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w 
Lędzinach ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem  
e-mail: spoi1@ledziny.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na cele powiatowego konkursu plastycznego „Ręce, które widzą – obrazek sensoryczno-
dotykowy”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w oparciu o 
Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe; 

4. Szkoła przetwarza Pani/Pana dane identyfikacyjne, takie jak: nazwę placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i 
nazwisko opiekuna; 

5. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 
funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 
2016/679; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku; 
7. posiada Pani/Pan:  

• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;  

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;  

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, 
jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 

• prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, za zastrzeżeniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 
2016/679; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 
przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

8. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679), 
prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679) z uwagi na fakt, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 



          Załącznik nr 2 do regulaminu powiatowego konkursu plastycznego 
                       „RĘCE, KTÓRE WIDZĄ – OBRAZEK  SENSORYCZNO – DOTYKOWY” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na opublikowanie: pracy mojego dziecka, imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły oraz 

informacji o zajętym miejscu lub wyróżnieniu przez moje dziecko na stronie internetowej Organizatora. 

……………………………………                                                                               ....…………………………………………………….. 
     Miejscowość, data                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRACY KONKURSOWEJ PT. „RĘCE, KTÓRE WIDZĄ – OBRAZEK  SENSORYCZNO 

– DOTYKOWY” 

 
1. Ja niżej podpisana/y z chwilą złożenia pracy konkursowej, wyrażam zgodę na  korzystanie z  nadesłanej 
przez moje dziecko pracy konkursowej. 
2. Oświadczam, że załączona praca jest autorstwa mojej/go córki/syna/podopiecznego (nie powstała przy 
pomocy osób trzecich, jak również, że nie narusza praw autorskich innych osób). 
 

……………………………………                                                                           ………….…..……………………………………………. 
     Miejscowość, data                                                                                  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym 
❑ wyrażam zgodę  
❑ nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki z siedzibą w Lędzinach (43-140), przy ulicy 
Paderewskiego 5 (dalej jako „szkoła”), w celu organizacji  przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „RĘCE, KTÓRE WIDZĄ – 
OBRAZEK  SENSORYCZNO – DOTYKOWY”, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych 
zarządzanych przez szkołę oraz w mediach w celach informacyjnych oraz promocji szkoły. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, obejmuje w szczególności: 

1) informacje o wynikach konkursu, 
2) fotografię, materiały filmowe, zawierające wizerunek ucznia, zarejestrowane podczas konkursu, 
3) szkołę i klasę, do której uczeń uczęszcza, 
 

Podstawa prawna: 

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
2) ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
3) ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
   

                                      …………………………………………………………………………………………….. 
                                              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki z 

siedzibą w Lędzinach (43-140), przy ulicy Paderewskiego 5, (dalej jako: Szkoła/Administrator); 
2) w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail spoi1@ledziny.pl lub przesyłając 
korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 
funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 
Rozporządzenia 2016/679; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat po zakończeniu roku, w którym dokonano uwiecznienia 
wizerunku; 

6) posiada Pani/Pan: 
▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,  
▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 

2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie 

możliwe, 
▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 

Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości 
dalszego przetwarzania wizerunku; 

7) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej; 

9) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 


