
  

VIII edycja  

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

 „Kot marzeń” 
Organizator konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie 

Biblioteka Publiczna w Częstochowie Filia nr 14 

Cele konkursu:  

 pobudzanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,  

 popularyzacja technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej, 

 uświadomienie uczestnikom ich potencjału twórczego oraz możliwości jego wykorzystania, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej uczniów.   
 

Uczestnicy konkursu: uczniowie wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-                   

                                        wychowawczych z województwa śląskiego. 
 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną 
- technika – płaska, malarstwo 
- format pracy – A4, A3  

- do pracy konkursowej należy dokleić metryczką (zał. 1) oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych  
   osobowych (zał. 2) 
- prace oceniane będą w kategoriach wiekowych : 

  grupa I                     kl. I-III szkoła podstawowa 
  grupa II                    kl. IV-VI szkoła podstawowa 
  grupa III                   kl. VII – VIII szkoła podstawowa 
! W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe oraz prace wykonane w innych, niż wskazana technika  

  plastyczna. 

Miejsce i termin składania prac:   

- prace konkursowe należy przesłać na adres: 
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza  
ul. K. Przerwy-Tetmajera 40  
42-207  Częstochowa 

- lub dostarczyć do sekretariatu szkoły 
                                                 w terminie  do  14.02.2020 r.                                                                                                                     

Ogłoszenie wyników: 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://sp32.edu.czestochowa.pl/ 

w terminie do 28 lutego 2020 r.  

Szkoła Podstawowa nr 32: mgr Grażyna Adamowska                            Biblioteka Publiczna Filia nr 14: mgr Karolina Ficenes    

                               

Z a p r a s z a m y  d o  u d z i a ł u  w  k o n k u r s i e !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sp32.edu.czestochowa.pl/


  

Zał. nr 1 

VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kot marzeń” 
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Imię i Nazwisko autora pracy  

Wiek autora / klasa/grupa 

wiekowa                                  /                          / 

Nazwa szkoły 

lub placówki 

 

Nr telefonu 

 

Nazwisko nauczyciela 

lub instruktora plastyki 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zał. nr 2 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kot marzeń”, organizowanym przez  

SP nr 32  im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie i Bibliotekę Publiczną Filia nr 14 w Częstochowie . Podaję dane 

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

2. Zapoznałem/łam 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 32 im. Jerzego Dudy-Gracza  w Częstochowie,                     

ul. K. Przerwy – Tetmajera 40   tel. 34 3231384  e-mail:sp32@edukacja.czestochowa.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.js@sod.edu.pl lub nr tel.343 62 51 05. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w konkursie 

„Kot marzeń”, zgodnie z regulaminem konkursu. 

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.  
 

 


