
Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 

w Częstochowie

organizuje 

VII Powiatowy Konkurs Plastyczny pt.:

„ZIMA W ORIGAMI”

Regulamin konkursu:
Cele konkursu: 

ü rozbudzanie wyobraźni i zdolności twórczych dzieci;

ü wyrabianie estetyki i poczucia piękna;

ü rozwijanie zainteresowań; 

ü uwrażliwienie uczniów na otaczające piękno;

ü doskonalenie umiejętności manualnych;

ü rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci;

ü umożliwienie  prezentacji  twórczości  plastycznej  dzieci  szerszemu  kręgowi
odbiorców poprzez wystawę pokonkursową.

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2020r. 
Zasady uczestnictwa:

ü do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej;

ü prace  należy  wykonać  techniką  origami;  format  pracy  dowolny  (zarówno  
w formie przestrzennej, jak i płaskiej);

ü każda praca powinna być opatrzona metryczką:  imię,  nazwisko,  wiek (klasa)
autora; numer, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz zawierać
oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna);

ü Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego
twórczości  w  formie  rejestracji  fotograficznej  i  prezentacji  na  wystawie
pokonkursowej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych  w zakresie  niezbędnym do  przeprowadzenia  konkursu  oraz  celów



promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga
Organizator.

ü prace  należy  dostarczyć  do  sekretariatu  ZSP  nr  2  osobiście  lub  za
pośrednictwem poczty (Częstochowa, ul. Olsztyńska 42);

ü prace  zniszczone  w  wyniku  niewłaściwego  opakowania  oraz  nadesłane  po
terminie nie będą oceniane;

ü prace nie będą odsyłane i stają się własnością Organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego.

Ocena: 

✔ laureaci  najlepszych  prac  wybrani  przez  komisję  konkursową  zostaną
nagrodzeni w dwóch kategoriach:

• klasy I – III

• klasy IV – VIII

✔ jury oceniać będzie:

· zgodność pracy z tematem konkursu;
· kompozycję i estetykę pracy;
· oryginalność wykonania;
· trudność złożeń;
· dobór kolorów;

✔ o wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody:
✔ lista nagrodzonych uczestników zamieszczona będzie na stronie 
internetowej szkoły dnia 6 marca 2020r;
✔ laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy;
✔ dyplomy oraz nagrody będą dostarczone do szkół laureatów;
✔ każdy opiekun przygotowujący ucznia do konkursu otrzyma zaświadczenie
(do odbioru w sekretariacie naszej szkoły).

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów 
i sukcesów w konkursie!

Organizatorzy konkursu:

mgr Anna Kwec (tel. 696 026 168)

mgr Iwona Mirczak – Zając (tel. 609 73 99 73)

mgr Beata Ostaszewska



OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, ……………………………….........

w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Zima w origami” organizowanym

przez  Szkołę  Podstawową  nr  10  im.  św.  Stanisława  Kostki

w Częstochowie.

..................………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam(-em) się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu.

2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  danych  osobowych  moich

i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu – na podstawie rozporządzenia

o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

3.  Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęcia  zawierającego pracę  plastyczną mojego dziecka na

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie.

4.  Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  pracy  plastycznej  mojego  dziecka  przez

Organizatora Konkursu.

5. Oświadczam, że pracę złożoną na konkurs dziecko wykonało samodzielnie.

6. Zapoznałam(-em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych

swoich  oraz  dziecka,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki mozliwości realizacji ww. praw

zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanego RODO

(Dz.U.UE.L.2016.119).

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

 (miejscowość, data)  (podpis rodzica / prawnego opiekuna)



Klauzula informacyjna dotycząca organizacji konkursu

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 informuję, że:

 
1. Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr  10 im. Św. Stanisława Kostki  w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym  nr  2  w  Częstochowie  z  siedzibą  w  42-202  Częstochowie,  ul.  Olsztyńska  42,
tel: 34 361 89 79, e-mail zsp2@edukacja.czestochowa.pl;

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem  e-mail:  iodms.@sod.edu.pl  lub  pod
nr tel. 34 362 51 05 wew. 107;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego "Boże Narodzenie
w origami"na podstawie udzielonej zgody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej;

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
5. 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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

7. Podanie danych jest  dobrowolne,  jednakże odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w organizowanym konkursie.


