
 

          KONKURS PLASTYCZNY 

              „Maska karnawałowa” 

Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie 

Cele konkursu: 

▪ kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreacje artystyczną, 

▪ rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,  

▪ rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci, 

▪ rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, 

▪ uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach. 

Warunki udziału w konkursie: 

1.Temat: Maska karnawałowa  

2.Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:    

• przedszkola - dzieci w wieku 5 – 6 lat, 

• uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 

• uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej. 

3.Technika: dowolna. 

4. Format pracy: Maska może być wykonana na oczy lub całą twarz. 

5. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.                                      

6. Każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorie wiekową, nazwę 

przedszkola/szkoły, mail do przedszkola/szkoły.                                                

7.Prace (wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą 

informacyjną) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 7 lutego 2020 roku 

do godziny 15.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki 

ul. Okólna 31/39 

42-200 Częstochowa 



8.Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołane przez organizatora.                         

9. Kryteria oceny prac: 

• pomysłowość, 

• dobór materiałów, 

• estetyka wykonania pracy, 

• samodzielność wykonania.                                                                                                                         

10. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie lub zniszczone nie będą podlegać ocenie jury.     

11. Komisja Konkursowa przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej 

kategorii wiekowej.                                                      

12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc 

równorzędnych.                                                                                                                                               

13. Organizator Konkursu zastrzega, że nagroda rzeczowa nie odebrana w wyznaczonym 

terminie przepada. 

14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13 lutego 2020 roku w budynku organizatora.  

15. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.sp41.czest.pl a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni mailowo o dacie i 

godzinie wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych. 

Organizatorzy konkursu:                                                                                                                                 

mgr Bożena Górniak                                                                                                                             

mgr Katarzyna Pulcer 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Częstochowa, dn……………………….. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

………………………………………………………………………………………………………       
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

 w celu organizacji i wzięcia udziału w konkursie plastycznym: 

 

                  „Maska Karnawałowa” (trwajacym od 10.01 do 7.02 2020 r.) 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. 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 danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, ul. Okólna 31/39 w 

Częstochowie tel. 34 361 38 86, e-mail: sp41@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub numerem 

telefonu 34-362-51-05. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia 

w konkursie „Maska Karnawałowa” trwającym od  10.01. 2020 roku  do 7.02 2020 roku zgodnie z 

regulaminem konkursu. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymaniana podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okreszgodny 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 dowlonym 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. 

 

 

……………………………………………… 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 


