
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MOJE WYMARZONE WAKACJE” 
 

 I. Organizator :  Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie 

 

 II. Cele konkursu: 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci 

 Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie 

 Ćwiczenie sprawności manualnej 

 Kształtowanie poczucia estetyki 

 

 III. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej, 

 przedstawiającej wymarzone wakacje. 

 

     IV. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs jest skierowany do uczniów z klas I-III szkoły 

podstawowej 

 Format prac - praca płaska A4 

 Technika wykonania pracy - collage 

 Do pracy należy dołączyć kartę uczestnika (załącznik nr 1), 

podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 Pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie (drukowanymi 

literami), podając imię i nazwisko dziecka, klasę oraz adres  

i nazwę szkoły 

 Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą 

zwracane 

 Udział w konkursie jest równoznaczny w wyrażeniem zgody 

na bezpłatne wykorzystanie prac w ramach działalności 

Organizatora 

 Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga 

Organizator 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 V. Termin i miejsce dostarczenia prac: 

 Pracę, wraz z kartą uczestnika, należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje 

 data wpływu) do 7.06.2021r., na adres: Szkoła Podstawowa nr 27 w Krakowie, ul. 

 Podedworze 16, 30-686 Kraków (z dopiskiem „Słoneczna Świetlica”-konkurs). 



 

 VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Organizator przewiduje  nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce oraz 

 wyróżnienie.  

 Kryteria oceny prac: zgodność z tematem i wytycznymi, samodzielność wykonania 

 pracy, kreatywność, walory artystyczne, różnorodność zastosowanych technik 

 plastycznych. 

  

 VII. Ogłoszenie wyników konkursu: 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły w dniu 11.06.2021r. 

 http://swietlica27.edu.pl/sloneczna_swietlica,411.html 

 Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagród. 

 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.  

 Wybrane prace zostaną umieszczone na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej 

 szkoły.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://swietlica27.edu.pl/sloneczna_swietlica,411.html


 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU „Moje wymarzone wakacje” 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………….....    Klasa:………… 

 Imię i nazwisko, telefon opiekuna artystycznego: ……………………………………………...……………… 

       …………………………………………………………………… 

 Nazwa szkoły i adres: …………………………………………………………………………………………. 

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

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

 ………………………………………………………………………………….. 

 imię i nazwisko uczestnika 

 

 …………………………………………………………………………………… 

 nazwa szkoły 

 

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

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

 przez Komisję Konkursową przy Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie, w celu organizacji i przeprowadzenia 

 Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Moje wymarzone wakacje”. 

 

 I. Wyrażam zgodę̨ na  przetwarzanie  przez  organizatorów  Konkursu  danych  osobowych  mojego  dziecka  

 oraz moich   danych w celach   wynikających   z   organizacji   Konkursu   zgodnie   z Rozporządzeniem 

 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

 II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach 

 w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w 

 szczególności informujących o jego wynikach. 

 

 III. Ponadto  wyrażam zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne i  nieograniczone  w  czasie publikowanie  

 stworzonej przez  moje  dziecko  pracy  konkursowej, w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  

 Konkursem, w publikacji okolicznościowej,  na  stronach  internetowych  i  profilach  w  portalach  

 społecznościowych organizatorów  oraz  w innych formach utrwaleń. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.  

 

 Administratorem danych osobowych jest  SP 27 w Krakowie. 

 Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 

 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 

 przechowywane przez okres realizacji  Konkursu,  jego  promocji  i  podsumowania  na  stronach  internetowych  

 i  mediach  społecznościowych  organizatorów Konkursu. 

 

 

       …………………..………………………………… 

        Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 
 


