
Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

1. „Konkursem” nazywany będzie dalej Wojewódzki  Konkurs Plastyczny  - Plakat zachęcający do opieki nad zwierzętami

2. Konkurs ma na celu pogłębić zainteresowania uczniów takimi dziedzinami: plastyka, technika,  Celem konkursu jest: zachęcanie

do opieki nad zwierzętami, pielęgnowanie takich wartości jak empatia oraz odpowiedzialność. 

3. Organizatorem nazywamy Szkołę  Podstawową nr 13 z  Oddziałami  Integracyjnymi i  Dwujęzycznymi im.  H.  Sienkiewicza w

Mysłowicach, w tym wskazane osoby odpowiedzialne za konkurs: Aleksandra Król, Monika Michulec, Olga Leki, Teresa Opiła

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII .   Każdą szkołę może reprezentować dowolna ilość uczniów.

5. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje pracę o technice dowolnej w formacie A3. Technika musi być płaska, prace przestrzenne będą

dyskwalifikowane. 

6. Tematyka prac: Plakat zachęcający do opieki nad zwierzętami.

7. Każdy uczestnik wykonuje pracę samodzielną .Wartością Konkursu jest wykazanie przez dziecko pomysłowości i kreatywności.

8. Przedstawiciel każdej placówki wysyła prace w terminie: na adres szkoły : Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i

Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach, ul.Hlonda 14, 41-400.  Prace powinny mieć metryczkę Imię, nazwisko, wiek

ucznia,  nazwa  placówki,  nazwisko  nauczyciela-opiekuna,  telefon  i  mail  do  opiekuna.  Do  pracy  dołączamy  zgodę  (zgoda  jest

zamieszczona w załączniku nr 1).

9. Termin nadsyłania prac  od 10 maja  do 27 maja 2022 roku. 

10. W  najbliższych  dniach  po  terminie  zebrania  prac,  zbierze  się  komisja,  która  oceni  prace  i  wyłoni  zwycięzców.  Informacja  

o zwycięzcach i sposobie odbioru nagród pojawi się na stronie SP 13 do dnia 8 czerwca 2022 roku. 

( nagrody zostaną wysłane pocztą do placówki)

Zgłoszenia  oraz  pytania  dotyczące  konkursu  należy  kierować  na  adres  mailowy  :  helwingmonika@gmail.com ,

myslowice.sp13@gmail.com

mailto:helwingmonika@gmail.com


11. Uczestnik Konkursu oraz opiekun są poinformowani o polityce prywatności oraz zarządzaniu danymi osobowymi.

12. Polityka prywatności, dane osobowe.

Uczestnik zgłaszający swój udział w „Wojewódzkim Konkursie Plastycznym” w roku szkolnym 2021/2022 wyraża zgodę na przetwarzanie

danych osobowych przez Organizatorów w celach związanych z Konkursem. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 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 ogłoszeniu

wyników będą komisyjnie zniszczone.

13. Prace po dostarczeniu na konkurs w „Wojewódzkim Konkursie Plastycznym”  przechodzą do dyspozycji Organizatora.

14. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

15. Twórca pracy plastycznej poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie- wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska  oraz pracy w

mediach, jak również zezwala na druk swojej pracy i umieszczenie przy niej swojego nazwiska.

16. Konkurs nie został zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Organizatorzy:

Monika Michulec

Olga Leki

Aleksandra Król

Teresa Opiła



Załącznik nr 1 

                                     

                                         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

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

(imię i nazwisko ucznia)                                                                        (data urodzenia)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie 

 danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego),

 wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie

internetowej szkoły i przedsięwzięciach promujących Szkołę Podstawową Nr 13 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Dwujęzycznymi  im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach, ul Hlonda 14, 41-400 Mysłowice

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.

926 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze

zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.

z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.).

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

(miejscowość, data)                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


