
 

 
 
 

  POWIATOWY
           „Spróbuj trochę z siebie dać. Tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba 

 
I. Organizator Konkursu 
Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 6 
ul. Witosa 4, tel. 12 291 21 96.
Patronat nad Konkursem objęła Pani D

 
II. Adresaci  
W konkursie mogą wziąć udział
powiatu krakowskiego. 
 
III. Czas trwania  
Konkurs trwa do 20 października
 
IV. Cele Konkursu 

• propagowanie idei integracji wśród dzieci, 
• wzbudzanie poczucia 
•  rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka.

IV. Zasady  
W konkursie mogą wziąć udział
 
V. Format i technika pracy  
      • format A3, technika dowolna
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POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „JESTEM DLA INNYCH
„Spróbuj trochę z siebie dać. Tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba 

mieli w sobie.” ~ Jacek Cygan 
 
 
 

REGULAMIN 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Witosa 4, tel. 12 291 21 96.  
Patronat nad Konkursem objęła Pani Dyrektor Urszula Osielczak. 

udział uczniowie wszystkich rodzajów i typów szkół 

października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

idei integracji wśród dzieci,  
wzbudzanie poczucia empatii dla niepełnosprawnego rówieśnika
rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka. 

wziąć udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

format A3, technika dowolna, praca płaska. 

PLASTYCZNY „JESTEM DLA INNYCH” 
„Spróbuj trochę z siebie dać. Tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba 

z Oddziałami Integracyjnymi w Skawinie,               

szkół podstawowych z 

(decyduje data stempla pocztowego).  

empatii dla niepełnosprawnego rówieśnika, 
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Nauczyciele klas I-III szkół uczestniczących w Konkursie dokonują wstępnej oceny prac i 
przesyłają do Organizatora sześć najlepszych prac.  
 
Wszystkie prace proszę o przesłanie na adres: Szkoła Podstawowa nr 6, 32-050 Skawina  
ul. W. Witosa 4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko 
opiekuna, klasa, nazwa szkoły. 
 
Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.  
Do prac należy dołączyć oświadczenia rodziców – załącznik nr 1. 
 
VII. Kryteria oceny pracy 
Podstawowym kryterium oceny prac uczniów będzie zaangażowanie i wysiłek włożony w 
realizację zadania, prawidłowe podejście do tematu, pomysłowość oraz estetyka wykonania.  
Każda praca konkursowa zostanie rozpatrzona w sposób indywidualny. 
 
VIII. Pozostałe informacje 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną prace plastyczną. 
3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace plastyczne dotąd nigdzie niepublikowane. 
4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej 
pracy do celów promocyjnych i innych zgodnych z działalnością Organizatora. 
6. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników 
Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. 
8. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do końca października 2020 r. na uroczystej Gali Konkursu, 
która w związku z sytuacją epidemiologiczną odbędzie się on-line. 
9. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. 
10. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: 
www.gim1skawina.pol.pl. 
11. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione, będą powiadomieni 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  
12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
                  Serdecznie zapraszamy  
         Karolina Czajka 
         Magdalena Mikoś 
                  koordynatorzy konkursu 
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Załącznik nr 1 
 

Ja, niżej podpisany/a1 ……………………………...............………………………….…………....………………….., 
(imię i nazwisko) 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 z 2016 r.) 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
.......................................………………………........................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

ucznia .............................................................................................................................................. 
(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Plastycznym  „Jestem dla 
innych” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Noblistów Polskich w Skawinie. 

……………………………………………….. 
Podpis 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej UMiG Skawina  i Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Skawinie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście 
laureatów konkursu. 

……………………………………………….. 
Podpis 

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam2 zgody na umieszczenie na stronie internetowej UMiG Skawina 
oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, 
zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia konkursu. 

……………………………………………….. 
Podpis 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam3 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
postanowienia. 
 

……………………..…………                                                                                  …………………..………………..                 
Miejscowość i data                                                                                                                         Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców 

 
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich z siedzibą w Skawinie przy ul. Witosa 4, tel.: 12 291 
21 96, mail: sp6@sp6skawina.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Noblistów Polskich w Skawinie możliwy jest poprzez kontakt pod adresem email: 
iodsp6skawina@gmail.com 
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu przeprowadzenia Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Jestem dla innych” . 
4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 5. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych.  
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na udział 
dziecka w konkursie. 


