
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONOPISKACH 

ogłasza  

I Powiatowy Konkurs Plastyczny  

„JESTEM BEZPIECZNY W SIECI” 

 format plakatu A4, dowolna technika wykonania prac  

konkurs trwa do 2 marca 2020r. 

prace należy składać do sekretariatu szkoły 

 
 

konkurs jest na liście konkursów zgłoszonych  

do Kuratorium Oświaty w Katowicach  

 



Regulamin I Powiatowego Konkursu Plastycznego   

„Jestem bezpieczny w sieci” 
 

konkurs jest na liście konkursów zgłoszonych  
do Kuratorium Oświaty w Katowicach  

 

1. Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

 
2. Cele konkursu 

 Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania informatyką. 

 Popularyzowanie informatyki wśród uczniów szkoły podstawowej. 

 Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez 
przygotowanie plakatu plastycznego. 

 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności. 
 
3. Uczestnictwo: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego  
wg następujących kategorii: 
- kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klas I-III 
- kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 
- kategoria III – uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII 
 

4. Przebieg konkursu: 

 Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie plakat o tematyce związanej z bezpiecznym 

korzystaniem z Internetu. 

 Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej. 

 Plakat powinien spełniać następujące kryteria: 

- format A4, 

- hasło może być własne oryginalne lub hasło, które jest tytułem konkursu, 

- można umieszczać na plakacie dodatkowe teksty, 

- technika dowolna wykonania prac /suche pastele należy utrwalić (np. lakierem do 

włosów)/. 

 Każda praca ma być podpisana na odwrocie /imię i nazwisko ucznia, klasa oraz dane 
szkoły z jakiej jest zgłoszona praca. 

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z 
uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. 
Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z 
plakatami. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  



 Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.  

 Prace należy dostarczać osobiście lub listownie /niezrulowane/ z dopiskiem konkursu, 
najpóźniej do 2 marca 2020r. do sekretariatu  
Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,  
ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska. 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły 

www.zskonopiska.pl do 31 marca 2020, dyplomy i  nagrody dla zwycięzców zostaną 

dostarczone do szkół pocztą lub osobiście najpóźniej do końca kwietnia 2020r. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, 

wystawie prac. 

 

5. Kryteria oceniania: 

 Pomysłowość i oryginalność 

 Walory estetyczne 

 Ciekawe ujęcie 

 Nawiązanie do tematu 
 

6. Nagrody: 

 Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
 
Postanowienia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 
 
Więcej informacji w sprawie konkursu udzielają organizatorzy:  
Izabela Stanisz tel.693146022, Ewelina Kokot tel.503 404 700, Joanna Kowalska tel. 
502 681 174 lub mailowo zskonopiska@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zskonopiska.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PLASTYCZNY 

„JESTEM BEZPIECZNY W SIECI” 

 

1.IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  

………………………………………………………………………………………………… 

2. KLASA 

…………………………………………………………………………………………………  

 

3. DANE KONTAKTOWE UCZNIA /ADRES/NR TELEFONU/EMAIL/  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA /OPIEKUNA/ ORAZ NR TELEFONU 

KONTAKTOWEGO  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była 

wcześniej publikowana lub nagradzana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka przez organizatora Konkursu w celach wynikający z regulaminu tego 

Konkursu. Poprzez wysyłanie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora 

prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje 

organizator. Oświadcza, że w pełni akceptuję warunki regulaminu konkursu.  

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanego RODO. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału 

w Konkursie. 

3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska laureata Konkursu w witrynie Konkursu pod 



adresem https://zskonopiska.pl 

4. Administratorem danych osobowych Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, ul Sportowa 

7, 42-274 Konopiska. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane 

przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza, ul Sportowa 7, 42-274 Konopiska., w celach 

związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem 

zwycięzców oraz upublicznieniem informacji dotyczących rozstrzygnięć Konkursu na stronie 

internetowej konkursu. Kontakt do inspektora danych: inspektorodo@adres.pl. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

6. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie 

wykorzystujemy danych uczestników do żadnych działań marketingowych. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 


