
I Edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno- Poetyckiego
„Mój przyjaciel pies”

REGULAMIN KONKURU

Cele konkursu

1. zachęcenie młodzieży do prezentowania własnej twórczości, 
2. popularyzowanie twórczości plastycznej i literackiej, 
3. rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
4. pobudzanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,
5. popularyzacja technik plastycznych  jako środka wypowiedzi plastycznej,
6. uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

 Warunki regulaminowe
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół podstawowych oraz 

placówek opiekuńczo- wychowawczych z powiatu częstochowskiego.

2. Jedna szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace  w każdej kategorii 
wiekowej.

3. Prace będą oceniane w  kategoriach:

 praca literacka- uczniowie tworzą wiersz,  którego bohaterem jest „pies- przyjaciel”, 
praca powinna być napisana komputerowo, nie powinna przekraczać 1 strony 
formatu A-4 (czcionka 12)

 praca plastyczna- uczniowie tworzą pracę plastyczną, którego bohaterem jest „pies- 
przyjaciel”, praca powinna być wykonana techniką płaską, malarstwo w formacie A-4

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 uczniowie klas 1-3,
 uczniowie klas 4-6,
 uczniowie klas 7-8.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną  pracę plastyczną i /lub jedną pracę literacką.
6.  Każdą pracę należy opatrzyć metryczką;
 imię, nazwisko autora, jego wiek i klasa,

 nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu,

 imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstawała praca.

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć  do sekretariatu SP 38 im. L. Zamenhofa w 
Częstochowie (ul. Sikorskiego 56) do 25. 10. 2020 r. 



Prace poetyckie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: prudlo@sp38.czest.pl,
organizator potwierdzi odbiór wiadomości.
Nie ma możliwości przesłania prac plastycznych w wersji elektronicznej w formie 
skanów, zdjęć .

8. Prace przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane uczestnikom konkursu.
9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły:   

www.sp38.czest.pl.  do 30.10.2020 r. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc lub wyróżnień równorzędnych.
11. Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów do 15.11.2020r.

12. Zgłoszenie ucznia do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o samodzielności 
pracy, z wyrażeniem zgody na jej upublicznienie (wystawa szkolna, publikacja na 
stronie szkoły), oraz na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach 
promocyjnych niniejszego Konkursu i Szkoły.

13. Jury:

 Komisje konkursowe powołuje organizator.
 Jury wyłoni laureatów, na podstawie następujących kryteriów oceniania:

- twórcza interpretacja tematu,

- zgodność z wymogami formalnymi,

- poziom artystyczny wykonanej pracy- oryginalność, pomysłowość, 

- estetyka, 

- poprawność językowa, ortograficzna (w przypadku pracy poetyckiej)

 Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

                                                                                                                Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:                                                                                         Dyrektor szkoły:

mgr Joanna Jamska             mgr Anna Dymek

mgr Halina Prudło 

mgr Iwona Tutak

mgr Barbara Kwarciak

                                                                                                                            

mailto:prudlo@sp38.czest.pl
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Zał. 1.

Karta zgłoszenia ucznia 
do 

I Powiatowego Konkursu Plastyczno- Poetyckiego

„Mój przyjaciel- pies”

 Imię, nazwisko autora, jego wiek i klasa
…………………………………………….……….…………..………………………………

 Nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu ……………….
………………………………………….………..……………………………

 Imię i nazwisko nauczyciela ………………………….…………………………..
……………….………………………..

                                                                                                                      Częstochowa, dn………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  wizerunku

…………………………………………………….  w  celu  organizacji  i  wzięcia  udziału   w

             (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

I Powiatowym Konkursie Plastyczno- Poetyckim „Mój przyjaciel- pies” w dniu 25 października

2020r., organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38 im. L. Zamenhofa 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 38 im. L. Zamenhofa, 

ul. Sikorskiego 56 42-202 Częstochowa
tel. 34 3614075; 34 5065006
mail: sp38@edukacja.czestochowa.pl

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

tel.34 362 51 05.

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

dziecka/ucznia w I Powiatowym Konkursie Plastyczno- Poetyckim „Mój przyjaciel  pies” 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.


