
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W 

  IX MIĘDZYSZKOLNYM  
KONKURSIE PLASTYCZNYM  

 “Świąteczna choinka, świąteczny stroik” 
J edycja rodzinna J 

  
 
Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera 
ul. Hubermana 7 

42-209 Częstochowa 
Justyna Łęska (e- mail:  justyna_leska@o2.pl,  tel. 507 562 480 ) 

 

Monika Krzaczek  (e-mail: monkrza@onet.pl ) 
Agnieszka Jungowska  (e-mail: agnieszka_jungowska@op.pl)  

Cele konkursu: 
 

Ø Rozwijanie wrażliwości artystycznej, ekspresji twórczej  
i  kreatywności 

Ø Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych  
Ø Wzmacnianie więzi rodzinnych 
Ø Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych 

 
Regulamin konkursu : 
 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 
kategoria I – klasy I – III 

kategoria II – klasy IV – VIII 
2. Do udziału  w konkursie zapraszamy całe rodziny. J 

Uczestnicy wraz ze swoimi najbliższymi przygotowują pracę 
 (choinkę lub stroik świąteczny), 

 wykonaną dowolną techniką przestrzenną z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów, o wymiarach nieprzekraczających 1 metra. 



 
3. Prace konkursowe opatrzone metryczką (trwale zamocowaną) zawierającą: 

• dane ucznia (imię i nazwisko, wiek / klasa), 
• dane opiekuna  (imię i nazwisko, adres e-mail , ew. telefon kontaktowy) 

• dane placówki (nazwa, adres, nr telefonu, adres e-mail) 

należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 16 grudnia 2019r. 
 

4. Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu. 
Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: 

 

• oryginalność, pomysłowość i kreatywność 
• wkład pracy 

• ogólne wrażenie artystyczne. 
 

5. O wynikach konkursu oraz możliwości odbioru nagród i dyplomów 
opiekunowie laureatów zostaną poinformowani drogą elektroniczną  
(na podany w zgłoszeniu adres mailowy) do dnia 8 stycznia 2020 r.  
Zostaną one również opublikowane na stronie internetowej szkoły: 

http://sp24.ids.czest.pl 
 

6. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 
 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu  
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników  

i opiekunów w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
                         

Organizatorzy: 

 

                    Agnieszka Jungowska  

Monika Krzaczek 

Justyna Łęska 



METRYCZKA: 

(prosimy o wypełnienie pismem DRUKOWANYM) 

  

DANE UCZNIA 
 
DANE OPIEKUNA  

 
DANE PLACÓWKI 

Imię i nazwisko: 

 

Wiek / klasa: 

   

Imię i nazwisko: 

 

Adres e-mail: 

 

Telefon kontaktowy 

(opcjonalnie): 

Nazwa:  

 

Adres:  

 

Nr telefonu:  

 

Adres e-mail: 

 

 

DANE UCZNIA 
 
DANE OPIEKUNA  

 
DANE PLACÓWKI 

Imię i nazwisko: 

 

Wiek / klasa: 

   

Imię i nazwisko: 

 

Adres e-mail: 

 

Telefon kontaktowy 

(opcjonalnie): 

Nazwa:  

 

Adres:  

 

Nr telefonu:  

 

Adres e-mail: 

 
 



Częstochowa, dn.……………………………….  

Karta zgłoszenia do konkursu  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka/ucznia kl.)  

 

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

(nazwa, adres szkoły,  

 

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

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna plastycznego)  
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Świąteczna choinka, świąteczny stroik” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie.  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału mojego dziecka w 
konkursie.  
3. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.  
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej; jej fotografii oraz danych osobowych zawartych w 
„Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 
lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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).  
5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w 
konkursie.  
6. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

……………………………………………………..  

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:  
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, 
ul. Hubermana 7, tel: 34 3643405 , e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 
51 05 wew. 107  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Świąteczna choinka, świąteczny stroik” na 
podstawie udzielonej zgody do czasu zakończenia procedury konkursowej.  
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 
prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.  
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.  
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału dziecka/ucznia w konkursie.  


