
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,Świąteczna kartka bożonarodzeniowa" 

Podaruj innym radość na Święta 

 

MYŚL PRZEWODNIA KONKURSU:  

Podaruj innym radość na święta 
Wszystkie prace konkursowe w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu zostaną 
przekazane osobom starszym z Dziennego Domu Seniora oraz dzieciom 
przebywającym w szpitalu w Kłobucku.  
 

ORGANIZATOR KONKURSU:  

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

im. św. Dominika Savio w Kłobucku 

 

KOORDYNATOR KONKURSU: 

Urszula Kasztelan   

Ewelina Wojtyra-Werk  

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły kl. I-III oraz kl. IV-VIII oraz dzieci  

z Oddziału przedszkolnego.   

2. Uczestnicy konkursu wykonują ręcznie kartkę świąteczną (maksymalnie 3 

kartki) w formacie A5, płaską w formie składanej, pozbawioną elementów 



mogących ulec zniszczeniu, wykonaną dowolną techniką plastyczną. W 

konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, 

pocztówki, reprodukcje i prace wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, 

ryżu itp. materiałów sypkich. 

 

3. Każda praca powinna być oddana w foliowym woreczku lub koszulce wraz  

z metryczką (imię i nazwisko dziecka, klasa) oraz podpisaną przez 

rodzica/opiekuna zgodą na udział w konkursie.  

 

4. Prace prosimy składać do sekretariatu szkoły w terminie do 19 grudnia 2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21  grudnia 2020 r. Wyniki zostaną 

podane na stronie internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym 

placówki.  

5.  Cel i przedmiot konkursu: 

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, 

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieżowej, 

- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu  

różnych technik plastycznych, 

- rozwijanie wrażliwości dzieci i uczniów na potrzeby innych. 

6. Prace uczestników oceniane będą przez komisję konkursową, powołaną przez 

organizatorów,  która w swojej ocenie będzie uwzględniać: 

  - poziom artystyczny wykonanej pracy, 

  - oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania, 

  - stopień nawiązania do tradycji, 

  - samodzielność wykonywanej pracy. 

 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci konkursu otrzymają 

nagrody rzeczowe.  

 

8. Przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu/zasad 

oraz zgodą na publikację danych osobowych. Wszystkie prace przechodzą na 

własność placówki. 

Zapraszamy do udziału  



Metryczka do załączenia do kartki świątecznej  
                                                                     
Imię i nazwisko…………………………………………… 
 
Klasa …………………………………………………….. 
 

 

Zgoda na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

konkursu  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko uczestnika)  

przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku zgodnie 

z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. 

Dominika Savio w Kłobucku.  Administrator danych zapewnia ochronę podanych 

danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.  

*Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2006 r.   

nr 90 poz. 631 z póz. zm). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku 

poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca 

nauki uczestnika konkursu.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

* Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie  

z regulaminem konkursu. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

……………………………...………………………………… 



 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


