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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„WIELKANOC W CZASIE PANDEMII” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 Organizatorem konkursu jest CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 

Goczałkowice-Zdrój. 

 Koordynatorem konkursu jest Kinga Kwaśniak oraz Joanna Kapołka. 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty 16 kwietnia 2021 r. – drogą mailową, na 

stronie szkoły i fanpage’u szkoły na Facebooku.   

 Celem konkursu jest: 

 Kształtowanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów 

poprzez prace plastyczno-techniczne;  

 Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami 

plastyczno-technicznymi;  

 Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie; 

 Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych;  

 Umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia własnej wizji, nastroju 

oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w czasie pandemii; 

 Rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.  

 

§ 2 

Warunki i zasady uczestnictwa 

 Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej 

Polski.  

 Tematyka prac: przedstawienie Świąt Wielkanocnych w czasie pandemii. 
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 Termin wpłynięcia prac: piątek, 9 kwietnia 2021 r.  

 Format: dowolny. 

 Warunkiem udziału jest przesłanie/dostarczenie pracy pocztą lub dostarczyć 

osobiście pod adres: CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi, Ul: Uzdrowiskowa 37, 43-227 Goczałkowice – Zdrój   

Z DOPISKIEM „KONKURS WIELKANOC W CZASIE PANDEMII”. Prace 

zniszczone, wysłane po terminie lub zbiorowego autorstwa nie będą brane 

pod uwagę. Wraz z pracą należy wysłać kartę zgłoszenia oraz oświadczenie 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Ogłoszenie wyników: 16 kwietnia 2021 r. – drogą mailową, na stronie szkoły 

I fanpage’u szkoły na Facebooku.   

 

§ 3 

Kryteria oceny 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 samodzielność wykonania pracy; 

 estetyka wykonania pracy; 

 oryginalność plastycznej, technicznej wypowiedzi.  

 

§ 4 

Nagrody 

 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

a pozostali uczestnicy otrzymają dyplom – zaświadczenie 

o uczestnictwie w konkursie (drogą mailową); nauczyciel prowadzący 

otrzyma podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu (drogą mailową).    
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§ 5 

Ochrona danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest CETIR 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą  

w Goczałkowicach-Zdroju (43-230), przy ul. Uzdrowiskowej 37.  

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu a także w celach promocji konkursu oraz jego 

Organizatora.  

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w konkursie. 

 Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej 

zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.    

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci 

pozostających pod Państwa władzą rodzicielską przysługują Państwu 

następujące prawa: 

 do wniesienia sprzeciwu 

 dostępu do danych osobowych 

 do sprostowania danych 

 do usunięcia danych 

 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

 do przeniesienia danych. 

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej mogą się 

Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 

 pisemnie na adres CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi 43-230 Goczałkowice – Zdrój ul. Uzdrowiskowa 37, 

 mailowo na: biuro@cetir.pl 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu 
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odpowiedzi, co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później 

niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię, nazwisko, wiek oraz szkołę, do której uczęszcza uczestnik,  

b) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,  

c) imię, nazwisko nauczyciela, opiekuna uczestnika,   

 Opiekunowie uczestnika konkursu zezwalają na wykorzystanie jego 

imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. 

 Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji wyżej określonych celów. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

Komisja:  

 zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex 

aequo), 

 postanowienia komisji konkursowej są ostateczne,   

 prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu i po 

rozstrzygnięciu konkursu ulegną zniszczeniu, 

 organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 
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Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastyczno-technicznym  

„Wielkanoc w czasie pandemii” 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Wiek autora 

 

 

 

Szkoła/ klasa 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

 

Telefon kontaktowy 

 

e-mail 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO   

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………… 

zawartych w formularzu zgłoszenia, przez CETIR Niepubliczną Szkołę Podstawową 

z Oddziałami Integracyjnymi w Goczałkowicach-Zroju w związku z jego udziałem 

w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku pracy mojego dziecka i jego 

imienia, nazwiska i klasy oraz nazwy szkoły w materiałach promujących działalność 

CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

w Goczałkowicach-Zdroju (wystawa pokonkursowa, strona szkoły, Instagram, 

Facebook).  

 

Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 

 

 

 
.............................................................                            ........................................................ 
  Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                         

 

 

 
.............................................................. 
         Miejscowość, data 


