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Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 
dla uczniów Szkól Podstawowych i Przedszkoli  

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ 

 

§1. 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi. 

 

§2. 

Cele konkursu 

 

1. Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi 

2. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci  

3. Zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym 

4. Promowanie młodych talentów plastycznych 

5. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci  

6. Poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik plastycznych                 

 

§3. 

Tematyka konkursu 

 

1. Temat pracy konkursowej: wykonanie pacy plastycznej z dowolnej kategorii: 

1) kartka świąteczna 

2) pisanka 

3) stroik wielkanocny 

 

§4. 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs  skierowany jest  do dzieci ze Szkół Podstawowych i Publicznych Przedszkoli  Gminy 

Czeladź.  

2. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie wiekowe:  

1) dzieci przedszkolne  

2) uczniowie klas I-III 

3) uczniowie klas IV-VI 

4) uczniowie klas VII - VIII 

 

§5. 

Harmonogram 

 

1. Prace należy dostarczyć osobiście z załączoną wizytówką do dnia 22.03.2023 roku do godz. 16.00                 

do Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 42. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 27 marca 2023 r.; 

3. Powiadomienie o wynikach konkursu do: 29 marca 2023 r.; 
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§6. 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

2. Wraz z pracą konkursową należy przekazać wypełnione Załączniki 1-3. 

3. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami wizytówkę z następującymi 

danymi : 

1) Imię i nazwisko dziecka  

2) Numer klasy 

3) Nazwa  szkoły /przedszkola 

5. Szkoła/ przedszkole deleguje na konkurs maksymalnie 3 prace z każdej kategorii konkursowej                        

( szkoły dodatkowo z każdej kategorii wiekowej). 

6. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do prac na rzecz 

organizatora. 

8. Dostarczenie wykonanej pracy oraz podanie danych osobowych uczestnika i reprezentowanej przez 

niego jednostki jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu jego danych 

osobowych oraz na nieodpłatne rejestrowanie jego wizerunku podczas konkursu, a następnie 

nieodpłatne jego udostępnienie oraz :  

1) publikację w Internecie  i prasie lokalnej podanych danych i wizerunku; 

2) publikację w formie wystawy; publikację w prasie lokalnej pracy konkursowej; 

3) przekazanie pracy do dyspozycji organizatora. 

§3. 

Kryteria oceny i zasady przyznawania nagród 

 
 

1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. 

2. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą 

dotyczyć tematu konkursu. 

3. Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: 

 

1) zgodności z tematem konkursu, 

2) pomysłowość, 

3) zastosowana technika plastyczna, 

4) oryginalność ujęcia tematu oraz ogólny wyraz artystyczny pracy, 

5) estetyka wykonania.  

 

5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  
1) dzieci przedszkolne 
2) uczniowie klas  I - III 
3) uczniowie klas IV – VI 
4) uczniowie klas VII-VIII 

 
 

4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do nieoceniania  prac niezwiązanych z tematyką konkursu. 

5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatorów. 

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany 
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numer, a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac. 

7. Z przeprowadzonego  konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

członków komisji konkursowej. 

8. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze trzy z każdej kategorii wiekowej, 

przyznając poszczególne miejsca. Komisja może również przyznać wyróżnienia.  

10. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 

12. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez organizatora konkursu. 

 

§5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatora konkursu. 

2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną przesłane do szkół i przedszkoli, a także podane do 

wiadomości publicznej poprzez  umieszczenie na stronie internetowej organizatora oraz profilu FB, 

ew. w lokalnej prasie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane do wybranego  DPS. 

5. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły: 

https://sp4.czeladz.pl/dzialalnosc/konkursy  
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42, tel. 32 

265 10 62, e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl, 

lub listownie na adres siedziby Administratora; 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi i będą udostępniane 

zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.); 

4. Wizerunek  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i utrzymanie strony 
www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach społecznościowych, jak też podmiotom i 
instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać 
należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z umieszczeniem go na stronie 
Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji lub do 
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce (Administratorowi 
danych) publikację wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 

Czeladź, dn……….… r. 

 

 

 

…………………………………………. 

                pieczątka szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Gminny Konkurs Plastyczny 
dla uczniów Szkól Podstawowych i Przedszkoli  

 

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ 

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

Szkoła Podstawowa Nr…  / Publiczne Przedszkole Nr… 

 

Lp.  IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KLASA IMIĘ I NAZWISKO  OPIEKUNA PODPISY OPIEKUNÓW 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Kontakt ze szkołą /  osobą odpowiedzialną za zgłoszenie     

 (adres e-mail lub nr telefonu) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:sp4@sp4.czeladz.pl
https://sp4.czeladz.pl/


                                                                     Szkoła Podstawowa  nr 4 w Czeladzi                                                                                                                                                                                                                                        
ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź                                                           

                                                 tel.: 504 759 997 / 032 265 10 62  
 e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl   

https://sp4.czeladz.pl/                                                                                                                                                     
 

str. 5 

 

 

Załącznik nr 2 

Czeladź, dn………… r.  

…………………………………………………. 

 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na udział w Gminnym Konkursie Plastycznym 

dla uczniów Szkól Podstawowych i Przedszkoli  

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ 
  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ………….……………………………………………………………………….…… 

                                       (imię i nazwisko, klasa, szkoła/przedszkole)  

 

w  Gminnym Konkursie Plastycznym dla uczniów Szkól Podstawowych  i Przedszkoli 

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ, 

którego organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź, 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu, 

a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej, stronie Facebook organizatora Szkoła Podstawowa nr 4                 

w Czeladzi, lokalnej prasie, w  celach promocyjnych z podawaniem danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, 

szkoła/przedszkole). Wyrażam również zgodę na publikację w formie wystawy w prasie lokalnej i w Internecie pracy 

konkursowej oraz  przekazanie jej do dyspozycji organizatora celem dalszego przekazania jej wybranego Domu Pomocy 

Społecznej. 

 Informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego Konkursu dla uczniów Szkól Podstawowych i Przedszkoli NA 

NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ 

 

…………………..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42, tel. 32 

265 10 62, e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl, 

lub listownie na adres siedziby Administratora; 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi i będą udostępniane 

zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.); 

4. Wizerunek  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i utrzymanie strony 
www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach społecznościowych, jak też podmiotom i 
instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać 
należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z umieszczeniem go na stronie 
Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji lub do 
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce (Administratorowi 
danych) publikację wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.  
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Załącznik nr 3 

……………………., dn.  …………..  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko wychowawcy/opiekuna) 

 

 

Udział w Gminnym Konkursie Plastycznym 

dla uczniów Szkól Podstawowych i Przedszkoli  

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ 
  

 

W związku z udziałem dzieci naszej szkoły/przedszkola ……………………………………………….……………………… 

(nazwa i adres szkoły/przedszkola)  

 

w  Gminnym Konkursie Plastycznym dla uczniów Szkól Podstawowych  i Przedszkoli 

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ, 

którego organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku podczas konkursu, a następnie 

nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej, stronie Facebook organizatora Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi                 

oraz lokalnej prasie w  celach promocyjnych z podawaniem danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła/przedszkole). 

 

Informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego Konkursu dla uczniów Szkól Podstawowych i Przedszkoli NA 

NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ WIELKANOCNĄ 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis wychowawcy/opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42, tel. 32 

265 10 62, e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: iodo@marwikpoland.pl, 

lub listownie na adres siedziby Administratora; 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi i będą udostępniane 

zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.); 

4. Wizerunek  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i utrzymanie strony 
www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach społecznościowych, jak też podmiotom i 
instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać 
należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z umieszczeniem go na stronie 
Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji lub do 
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce (Administratorowi 
danych) publikację wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.  
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