
Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Plastycznego „Jesień wokół nas”

 

Organizatorem i Administratorem Danych Osobowych konkursu jest   

Szkoła Podstawowa Nr 373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2.

§ 1
ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Jesień wokół nas” jest Szkoła Podstawowa Nr 373 im. I. J. 

Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2- p. Alina Andruszkiewicz, p. Anna Ignaciuk, p. Katarzyna 

Płaskocińska.

§ 2
CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

2. Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią.

3. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

4. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej Nr 373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Angorska 2.

2. Każdy z autorów może przygotować jedną pracę plastyczną.

3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne w formacie A4 i A3 (malarstwo, rysunek, 
kolaż, wydzieranka, wycinanka).

4. Do wykonania pracy konkursowej dopuszcza się materiał roślinny tylko w postaci suchych kwiatów,
liści, mchu, małych patyczków, owoców jarzębiny.

5. Materiał roślinny powinien być dokładnie przyklejony. W przypadku odklejenia elementów pracy 
konkursowej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich uzupełnienie.                                        

6. Każda praca powinna posiadać metryczkę przyklejoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu, 
zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, jego wiek.

7. Do każdej pracy powinna być dołączona karta uczestnika (załącznik nr1) oraz oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego (załącznik nr 2).

8. Prace należy składać do wychowawców w terminie do 05.11.2019r.

9. Wychowawcy przekazują prace konkursowe do sali nr 112 do p. Aliny Andruszkiewicz, p. Anny 
Ignaciuk.                                                           

                                



§ 4
PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC

1. Konkurs rozpoczyna się 23.10.2019 r. i trwa do dnia 05.11.2019r.

2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Oddział Przedszkolny-klasa I
b) Klasy II –III;

4. Komisja Konkursowa ogłosi wyniku konkursu w terminie do 21.11.2019 r.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora http://sp373.srv.pl: 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu.

7. Organizator nie zwraca prac przygotowanych na konkurs.

KRYTERIA OCENY

zgodność pracy z tematem

estetyka wykonanych prac

oryginalność, pomysłowość

samodzielność w wykonaniu pracy

walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

NAGRODY

Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe

oraz dyplomy.

§ 5
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   Uczestnik konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora konkursu własność 

egzemplarza przekazanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw 

autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich polach eksploatacji związanych z 

przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą 

techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na 

odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci 

komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym 

Internetu.

http://sp373.srv.pl/


§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 
Regulaminu.

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.

4. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

5. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. W razie pytań i 
wątpliwości prosimy o kontakt: p. Alina Andruszkiewicz, p. Anna Ignaciuk, p. Katarzyna 
Płaskocińska.

7. Ochrona  Danych  Osobowych:

a) Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 
osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r (RODO). Opiekunom prawnym 
uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz 
żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie  danych jest dobrowolne, lecz ich brak 
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych w zakresie publicznej 
promocji i sprawozdawczości konkursu.

c) Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji
            wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych
            związanych z organizowanym konkursem.

e) Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodę na wykorzystanie zdjęć
            i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział.

       f)   Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych    
            osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy konkursu, do celów  
            związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
            Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Załącznik nr 2).



Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu Plastycznego

 „Jesień wokół nas”

KARTA UCZESTNIKA Konkursu Plastycznego „ JESIEŃ WOKÓŁ NAS”

 IMIĘ I NAZWISKO

..…................................

…..................................

WIEK

….........................

KLASA

….............................

GRUPA

…..............................

DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA (imię i nazwisko)

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



Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu Plastycznego

„Jesień wokół nas”

 

                                       Szkoła Podstawowa Nr 373

                              im. I. J. Paderewskiego

                  ul. Angorska 2

                       03-913 Warszawa

OŚWIADCZENIE:
 O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM

PRZEZ Szkołę Podstawową nr 373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJĄ JEGO 

POSTANOWIEŃ

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia ……………………………………………………………………..….......,  

                                                                            Imię, nazwisko uczestnika konkursu

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wewnątrzszkolnym konkursie

plastycznym „Jesień wokół nas” organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 przez Szkołę Podstawową nr

373 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie.

Jednocześnie:

o Wyrażam zgodę, na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  i celów 

promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się konkurs.

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 

( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

o Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

2) podanie danych jest dobrowolne,

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

4) potwierdzam zapoznanie  się  z  Regulaminem Wewnątrzszkolnego konkursu  Plastycznego "Jesień

wokół nas" oraz akceptuję ich zapisy.

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

                       data                  czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika


