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REGULAMIN II EDYCJI  KONKURSU PLASTYCZNEGO „SYMBOLE ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH” 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28 

w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11. 

2. Celem konkursu jest: 

 kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami 

wielkanocnymi, 

 rozwijanie kreatywności, ekspresji oraz wrażliwości artystycznej, 

 usprawnianie manualne, 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, 

 wdrażanie do przestrzegania zasad estetyki wykonywanych prac. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 uczestnikami konkursu są uczniowie częstochowskich szkół, 

 każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną techniką 

dowolną w formie przestrzennej, w dowolnym formacie, 

 każda placówka może zgłosić maksymalnie 20 prac, 

 do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z danymi: 

– imię, nazwisko, klasa i wiek ucznia, nazwa szkoły 

– formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1). 

 należy  dołączyć zbiorowe zgłoszenie do konkursu wszystkich prac z danej 

placówki (załącznik nr 2). 

4. Prace należy dostarczyć do dnia 1.04.2022 r. na adres organizatora: 

 Zespół Szkół Specjalnych Nr 28  

ul. Św. Barbary 9/11 

42-200 Częstochowa 

5. Prace oceniane będą w trzech grupach: 

 klasy I-III szkoły podstawowej 

 klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

 klasy ponadpodstawowe 

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody. 

6. Kryterium oceny prac: 

 oryginalność, pomysłowość,  

 zgodność pracy z tematem konkursu, 



 estetyka wykonania pracy. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.04.2022 r. Informacja o terminie i sposobie 

przekazania nagród umieszczona będzie na stronie oraz Facebooku szkoły.  

8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

9. Organizatorzy zaznaczają, że udział w konkursie jest równoznaczny 

z przeniesieniem praw autorskich do prac konkursowych na organizatora 

konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do ich bezpłatnego 

rozpowszechniania w dowolny sposób. 

 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

Anna Kaczmarczyk tel. 696 764 801, e-mail akaczmarczyk@windowslive.com 

Katarzyna Kamyk tel. 792 260730, e-mail kulawik.kasia@gmail.com  

Ewa Migalska tel. 697 976 836, e-mail ewa.m.migalska@gmail.com 

Katarzyna Sidyk tel. 606 589 243, e-mail sidyk@vp.pl 
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Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu „ SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH” 

 

1. Nazwa, adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

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

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

.................................................................................................................................................................... 

3. Wiek uczestnika konkursu/ klasa, do której uczęszcza 

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

4. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 

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

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika na udział 

w konkursie plastycznym  „ SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH” 

 

Wyrażam zgodę na udział ….................................................................................................................... 
(imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

 

w konkursie „SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”, organizowanym przez Zespół Szkół 

Specjalnych nr 28 w Częstochowie. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych 

jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 

........................................ .......................................... 
(data) (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ 

opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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.), zwanym dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie,  

tel. 34 324-46-52 e-mail: zssnr28@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub nr tel. 34 370-63-14 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), w celu 

organizacji i udziału dziecka/ucznia w konkursie „ SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH” 

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. 

9. Złożenie „Formularza zgłoszeniowego” oznacza akceptację warunków Regulaminu 

.......................................... ................................................. 
(data) (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/ 

opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) 
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Załącznik 2 

 

 

DANE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

ZBIOROWE ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU 

 

 

Kategoria wiekowa ………………………………………………. 

Imię i nazwisko autorów prac i ich opiekunów: 

Lp. Imię i nazwisko autora pracy 
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna 

plastycznego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Adres i dane teleadresowe szkoły:  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


