
 

 

 

21 marca Światowy Dzień Osób  

z Zespołem Downa 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Dominika Savio 

w Kłobucku 

zaprasza 

przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych  

do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym  

„Skarpetki na 101 - sposobów” 

 

„Skarpetki na 101 - sposobów”, czyli „kocham cię takim, jakim jesteś!" 

Kolorowe skarpetki nie do pary nadal uważane są za wyjątkowe i sprawiają, że właściciel 

wyróżnia się w tłumie. Tak samo na co dzień czują się osoby z zespołem Downa – odmienne 

na tle jednolitego tłumu. 21 marca zakładamy dwie inne skarpetki, by pokazać, że bycie 

"innym niż inni" nie oznacza niczego złego.  

Ponadto poprzez kolorowe skarpetki nie do pary szerzymy świadomość społeczeństwa na 

temat choroby Downa. Nie musimy rozdawać ulotek, które zapewne i tak wylądowałyby         

w śmietniku. Kiedy osoby niewtajemniczone zobaczą zaskakująco dużo ludzi noszących dwie 

inne skarpetki, zainteresują się przyczyną, wpiszą hasło w Google i tak oto dowiedzą się         

o akcji.  

Bądź solidarny : 

stwórz dwie inne skarpetki lub nadaj drugie życie 

skarpetkom. 

 

 

REGULAMIN 

ADRESACI KONKURSU: 
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i  uczniów szkól podstawowych. 

W konkursie mogą uczestniczyć przedszkolaki i uczniowie mieszkający na  terenie  

powiatu kłobuckiego.   

https://skarpetki.sklep.pl/kategoria/kolorowe-skarpetki


 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

Wykonane prace należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK  

im. św. Dominika Savio w Kłobucku do dnia 17 marca 2021r. 

Adres: ul. Witosa 21, 42 -100 Kłobuck. 

 

Podsumowanie konkursu odbędzie w MOK-u w Kłobucku w dniu 21 marca 2021 r. 

Podczas ogłoszenia, każdy z uczestników będzie mógł osobiście zawiesić 

własnoręcznie ozdobione skarpety w specjalnie przygotowanym miejscu -  wspólnie 

stworzymy swoistą wystawę.  

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku                           

i współorganizator MOK w Kłobucku. 

 

 

CELE KONKURSU: 

 

Celem konkursu jest: 

- uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa 

- zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji 

- rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi 

- kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę 

swoich możliwości 

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej 

inwencji 

 

FORMA  KONKURSU 

Konkurs będzie przeprowadzony  dla następujących  grup wiekowych: 

- przedszkolaki (Kategoria I) 

- uczniowie szkół podstawowych klas I – IV  (Kategoria II) 

- uczniowie szkół podstawowych klas V – VIII  (Kategoria III) 

 

W ramach konkursu należy zaprezentować swój pomysł na skarpetki. Można dowolnie 

wybraną techniką ozdobić gotowe skarpety lub stworzyć coś ze skarpet - nadać im drugie 

życie.  

 

Prace będą oceniane przez Jury, które będzie brało pod uwagę samodzielność wykonania 

pracy, estetykę, pomysł i wykonanie. Pamiętajcie, że tworząc Wasze prace ważne są emocje, 

niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje i szczerość bijąca z Waszych dzieł! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KARTA ZGŁOSZENIA    

                                                                     

Imię i nazwisko..................................................................................................................................... 
 

Klasa i szkoła ….................................................................................................................................  

 

Opiekun............................................................................................................... …..... ......................... 

 

Numer telefonu.................................................................................................................................... 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………......................................................................................  
(imię i nazwisko uczestnika ) 

 przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK im. św. D. 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. D. 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 2006r.  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. 

 

 

……………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna 


