
Regulamin konkursu na ozdobę wielkanocną  –   
„Wianek Wielkanocny” 

 

1. Organizatorzy: 

Szkoła  Podstawowa  im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. 

2. Cele konkursu: 

 Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania wianka wielkanocnego, 

 Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej  

z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.   

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów. 

 Promowanie twórczości dziecięcej. 

 Integracja dzieci przez sztukę. 

 Nawiązywanie kontaktów miedzy szkołami. 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV- VI  szkoły podstawowej          
oraz  VII – VIII szkoły podstawowej  -  III gimnazjum, 

 każda szkoła może przysłać maksymalnie 10 prac, 
 jeden uczeń jest autorem tylko jednej pracy, 
 ozdoba wykonana dowolną techniką, 
 należy uwzględnić kolorystykę i symbolikę charakterystyczną dla Świąt 

Wielkanocnych, 
  praca może mieć ciekawą i oryginalną formę przestrzenną, 
 prosimy o niestosowanie materiałów gotowych!                         

 

4.Zgłaszane prace powinny posiadać następującą metryczką: 

 Imię i nazwisko autora, 

 Wiek, 

 Adres szkoły, 

 Nr telefonu oraz e-mail placówki, 

 Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego  
      kierunkiem praca została wykonana, 

 Zgoda rodzica na przetwarzanie  
      danych osobowych  RODO. 

  



5. Warunki: 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczniów oraz opiekunów, prace przechodzą na własność organizatorów. 

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych w prasie oraz 

Internecie. 

 

Prace należy przesłać  do dnia 22.03.2019 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r.  

ul. Nortowska 1 

62-740 Tuliszków 

z dopiskiem : konkurs wielkanocny 

 

5. Przebieg konkursu: 

 prace oceni Jury powołane przez Organizatora, 
 rozstrzygnięcie konkursu - 22.03.2019r., 
 wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Tuliszkowie: 

www.szkola-tuliszkow.pl, 
 wystawa pokonkursowa prac, połączona z rozdaniem nagród i wyróżnień odbędzie się 

01.04.2019 r. w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie o godz.12.00. 

6.Kryteria oceny: 

 pomysłowość, 
 estetyka, 
 oryginalność. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Koordynatorzy konkursu: 

p. Agnieszka  Naglewska, p. Aneta Urbaniak 

Tel. kontaktowy:  63 280-30-41, 604 547 288 

 

 

  



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r., ul. Nortowska 

1, 62-740 Tuliszków, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych, 
 

2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl, 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 
 

4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie 

umowy, 
 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 
 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

 
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

 
…………………………………… 

(data i podpis ) 

 

Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka 

 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych  mojego dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………... 
(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia – dziecka) 
 
do celów związanych z przeprowadzeniem Powiatowego Konkursu Plastycznego Wianek Wielkanocny zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.). 

 
 

………………………………… 

 
 
………………………………. 

 
(podpis matki/prawnej opiekunki) 

 
(podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 
2. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 r. w 

Tuliszkowie wizerunku mojego dziecka do celów szkolnych, tj. publikacji zdjęć i filmów z uroczystości 
szkolnych i pozaszkolnych na szkolnej stronie WWW, na szkolnych tablicach informacyjnych, w  kronice 
szkoły/ klasy. 

 

 
………………………………… 

 

 
………………………………. 

( podpis matki/ prawnej opiekunki) 
 
(podpis ojca/ prawnego opiekuna)



 

 


