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Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III  

uczęszczających do świetlic szkolnych 

  do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

pt.”Wielkanocne Jajo” – edycja II 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi 

Cel konkursu: 

 Kultywowanie symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  

 Inspirowanie do aktywności twórczej. 

 Rozwijanie wyobraźni. 

 Integracja dzieci przez sztukę. 

 

Regulamin konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych.  

 

1. Format pracy: A4, forma: praca płaska,  

2. Praca indywidualna. 

3. Formy prac plastycznych: malarstwo, rysunek, pastele, techniki mieszane (wykluczamy 

malowanie na szkle oraz materiały sypkie, prosimy o nieoprawianie prac). 

4.  Ilość prac:  z każdej placówki – 3. 

5. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę przyczepioną do niej spinaczem, zawierającą 

dane autora oraz oświadczenie rodziców - załącznik nr 1. Do pracy konkursowej należy 

dołączyć również podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych klauzulę informacyjną - 

załącznik nr 2. 

6.Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja. Prace będą oceniane w jednej kategorii. 

7. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

8.We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje jury. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

mailto:sp10@rumia.edu.pl


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 
IM. JANA BRZECHWY W RUMI 

ul. Górnicza 19, 84 – 230 Rumia, tel. (058) 671-31-62 

e-mail: sp10@rumia.edu.pl; www. http://sp10rumia.edu.pl 

 

 

10. Kryteria oceny: samodzielność, prezentacja tematu, walory artystyczne, oryginalność, 

estetyka. 

 

11. Prace należy nadsyłać w terminie do 05.04.2023r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 10 

im. J. Brzechwy 

ul. Górnicza 19 

84-230 Rumia 

tel./fax 58 671 31 62 

 

z dopiskiem na kopercie Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Wielkanocne Jajo” – świetlica szkolna. 

Prace można także dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi (do świetlicy 

szkolnej).  

12. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: 

https://sp10.rumia.edu.pl 21 kwietnia 2023 roku, a nauczyciele/opiekunowie laureatów zostaną  

powiadomieni  telefonicznie. 

13. Dyplomy i nagrody będzie można odebrać w szkole od 21.04-12.05.2023r. Dodatkowe 

informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: Magdalena Tomiak (792767340), Iwona 

Szałkowska (506878885), Katarzyna Naczk (660614945), Magdalena Andrzejewska (792524468) . 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

14.Dane osobowe 

14.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest 

Organizator. 

14.2 Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: krydgy@vp.pl   

14.3 Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) dokonania zgłoszenia w zakresie: nazwa i adres Placówki, dane Osoby Zgłaszającej Pracę w 

Konkursie (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – podstawą prawną jest uzasadniony 

interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
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b) uzyskania stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych – podstawą prawną jest uzasadniony 

interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

c) organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanocne 

Jajo” - edycja II. 

14.4 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań związanych z Konkursem, 

w tym ogłoszenia informacji o Laureatach. Po jego zakończeniu dane osobowe zostaną 

zanonimizowane do końca roku szkolnego 2022/2023. 

14.5 Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

14.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność 

wzięcia udziału w konkursie.  

Uwagi końcowe 

1. Każda szkoła dostarcza zbiorczą listę uczestników konkursu z nazwą i adresem szkoły. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zorganizowania wystawy. 

3. Nadesłanych prac nie zwracamy.  

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych podczas 

wysyłki. 

5. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:  

- akceptuje niniejszy Regulamin, 

- jest autorem pracy oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych prac, 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu 

promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich). 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Magdalena Andrzejewska 

Katarzyna Naczk 

Iwona Szałkowska 

Magdalena Tomiak 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wypełnioną drukowanymi literami metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy: 

 

1.Dane autora pracy:  

Imię i nazwisko:……………………………........................…………Wiek:……………………….. 

klasa…………………………………... 

Szkoła……………………………………………………………………………………………… 

                                                                      nazwa 

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

                                                                       adres 

nr.tel:. …………………......fax:………………..… adres e-mail:……………………………….. 

2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:……………………………………………..………... 

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu :  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu wojewódzkiego ”Wielkanocne Jajo 

– edycja II”. 

i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

2.Oświadczam, że dane osobowe mojego dziecka podałam/em dobrowolnie i wyrażam zgodę na 

ich przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z organizacją Konkursu „ Wielkanocne 

Jajo” – edycja II”. 

3.Wyrażam zgodę na publikację danych, wizerunku dziecka i pracy konkursowej oraz na 

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczanie zdjęć, filmów na stronie 

internetowej SP 10, profilu facebook, w prasie w celu promocji konkursu. 

4.Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników laureatów na 

stronie internetowej SP10 w Rumi oraz wręczenie dyplomów i nagród  konkursu i publikację z niej 

zdjęć. 

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

                                               Miejscowość , data , podpis rodziców lub opiekunów prawnych 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

KLAUZULA INFORMACYJNA do regulaminu w sprawie konkursów  

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:  

 

1) podmiotem przetwarzającym danych osobowych udostępnianych przez daną szkołę, do której 

wysłano zaproszenie na konkurs, jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, ul. 

Górnicza 19, reprezentowana przez Panią Beatę Kędzierską, Dyrektor Szkoły. 

 

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursów i promowania osiągnięć 

edukacyjnych uczestników na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze 

zm., Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ze zm., 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ze zm., 

 

3) odbiorcą danych osobowych, o których mowa w p. 1), będzie Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi, 

 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu w sposób zapewniający i 

gwarantujący ich bezpieczeństwo i zostaną one zanonimizowane po zakończeniu konkursu. 

Zapoznałem/am się:  

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

Miejscowość data, czytelny podpis-imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  

uczestnika konkurs  

 

Imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu):…………………………………………………….. 

Szkoła………………………………………………………… 

mailto:sp10@rumia.edu.pl

