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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „PORTRET PANI WIOSNY” 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE: 

Temat konkursu: „PORTRET PANI WIOSNY” 

Czas trwania konkursu: 01.03.2023r. – 05.04.2023r. 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej, Radawiec Duży 145,  

21-030 Motycz 

Telefon: 81 503 00 22 

Email: sp_radawiec@poczta.onet.pl    

Koordynator: Ewelina Szabat-Rzeszowska, email: ewelinaszabat@gmail.com  

 

2. CELE KONKURSU: 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej 

 inspirowanie wiosenną tematyką 

 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania 

plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach 

 popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach 

 uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych pory roku – wiosny 

3. REGULAMIN: 

 Tematem konkursu jest przygotowanie portretu Pani Wiosny (praca plastyczna 

płaska), max format pracy A4.  

 Materiały sypkie użyte w pracy plastycznej powinny być dobrze 

zabezpieczone. Organizator nie odpowiada za zniszczone prace podczas 

wysyłki.  

 Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). 

 Każde przedszkole może nadesłać maksymalnie 3 prace. 

 Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni I, II i III miejsce  

 Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

 Zwycięzcy konkursu otrzymają upominki rzeczowe oraz dyplomy, a pozostali  

uczestnicy oraz nauczyciele dyplomy z podziękowaniami przesłane drogą 

elektroniczną. 
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 Kryteria oceny prac: oryginalność i pomysłowość, samodzielność, estetyka 

wykonania pracy. 

 Prace należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres organizatora: Szkoła 

Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej, Radawiec Duży 145, 21-030 Motycz z 

dopiskiem „Pani Wiosna” do dnia 05.04.2023r. (prace, które dotrą po terminie 

nie będą brane pod uwagę) 

 Prace nadesłane drogą elektroniczną nie będą brały udziału w konkursie 

 Spełnienie wymagań dotyczących uczestnictwa w konkursie jest 

równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu konkursu oraz 

zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna oraz zdjęcia prac w 

materiałach dotyczących konkursu- w tym na stronie internetowej 

Organizatora, a także Facebook-u organizatora. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania będzie 

skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 

autorskich na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych Konkursu. 

 Wystawa prac konkursowych odbędzie się w holu szkoły w najszybszym 

możliwym terminie. 

 Do pracy należy dołączyć następujące dokumenty: zgodę rodzica/ opiekuna 

prawnego (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

nauczyciela (załącznik nr 2), metryczkę dziecka (załącznik nr 3) oraz 

podpisaną Klauzulę informacyjną. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE: 

-Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

-Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.04.2023r.  

-Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

http://radawiec.pl/ oraz na Facebooku placówki. 

-Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.  

-Podpisane zgody proszę przypiąć do pracy plastycznej spinaczem biurowym. 

5. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej, Radawiec Duży 145,  

21-030 Motycz, 

Koordynator: Ewelina Szabat-Rzeszowska. 
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Załącznik nr 1  

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie  i przetwarzanie 

danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię 

i nazwisko) oraz danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa 

przedszkola) …………………………………………………………..……………………….  

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

w celu umożliwienia organizacji i udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Portret 

Pani Wiosny”  organizowanym przez Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej, Radawiec 

Duży 145. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe mojego dziecka będą 

wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach promocji i potrzeb konkursu na stronie 

internetowej szkoły oraz profilu internetowym  zarządzanym przez szkołę (Facebook). 

Potwierdzam zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz zapoznanie się z  klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

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

 (miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Załącznik nr 2  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela lub opiekuna konkursu 

plastycznego pt. „Portret Pani Wiosny”. 

Nazwa i adres placówki : 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu. 

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

   (miejscowość, data)                                                                      (podpis nauczyciela) 

 

Załącznik nr 3 

Metryczka* PROSZĘ PRZYKLEIĆ Z TYŁU PRACY!!! 

*prosimy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

„Portret Pani Wiosny” 

 

Wiek dziecka  

Nazwa i adres przedszkola:  

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna 

pracy plastycznej 

 

Adres e-mail na który przesłać dyplomy i 

podziękowania w formie pdf 

 

Numer tel. kontaktowego  
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Klauzula informacyjna 

Administratorem podanych powyżej danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła 

Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej, Radawiec Duży 145, 21-030 Motycz Podanie powyższych 

danych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO). 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) 

poinformowana(ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym 

czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym 

oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 6 1 lit. C RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Portret Pani Wiosny” 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika oraz danych osobowych na stronach 

internetowych organizatora do celów związanych z promowaniem działalności Szkoła 

Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej, Radawiec Duży 145, 21-030 Motycz 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis opiekuna pracy plastycznej) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego autora pracy 

 


