
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  

BARANEK WIELKANOCNY 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie. 

2. Cele konkursu: 

 podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych, 

 rozwijanie zdolności twórczych, 

 rozbudzanie wyobraźni plastycznej, 

 nawiązywanie kontaktów między szkołami. 

3. Zasady uczestnictwa : 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej, 

 każda szkoła może przysyłać maksymalnie 12 prac, 

 jeden uczeń jest autorem tylko jednej pracy, 

 zastosowanie techniki do wykonywania Baranka wielkanocnego: forma przestrzenna, 

technika dowolna, wielkość baranka od 15 do 30 cm. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż jest autorem i posiada prawa autorskie 

do pracy, która zgłasza w konkursie oraz, że nie narusza on praw osób trzecich. Za wszelkie 

roszczenia osób trzecich,  które wynikają z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

Konkursu.  

5. Zgłaszane prace powinny posiadać następującą metryczkę: 

 imię i nazwisko autora, 

 klasa, 

 adres szkoły, 

 nr. telefonu oraz e-mail placówki, 

 imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

5. Do prac konkursowych należy dołączyć oświadczenie (RODO) wraz z danymi osobowymi 

autora ( załącznik do regulaminu). 

6. Prace będą oceniane w kategoriach: 

 klasa 0, 

 klasy I-III, 

 klasy IV-VI, 

 Klasy VII-VIII. 

7. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przekazujących: 

 więcej niż jedna pracę plastyczną, 

 prace nie spełniające wymagań z punktu 3, 

 zestawy bez podpisanego oświadczenia  zawierającego dane osobowe. 



8. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 23.03.2020 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. 

ul. Nortowska 1 

62-740 Tuliszków 

z dopiskiem: konkurs wielkanocny. 

9. Przebieg konkursu: 

 prace oceni Jury powołane przez Organizatora, 

 rozstrzygnięcie konkursu - 24.03.2020 r., 

 wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Tuliszkowie: 

www.szkola-tuliszkow.pl, 

 wystawa pokonkursowa prac, połączona z rozdaniem nagród, odbędzie 

dn.27.03.2020r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  w Tuliszkowie  

o godz.12.00. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub 

mailową. 

10. Kryteria oceny:  

 pomysłowość, 

 estetyka, 

 technika (ręczne wykonanie), 

 oryginalność. 

11. Prace dostarczone na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo 

publikowania zdjęć prac w prasie i Internecie. 

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz 

podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach 

związanych z Konkursem, stanowiącego załącznik do regulaminu. 

13. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 604 547 288 lub 693 083 331. 

 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

  

http://www.szkola-tuliszkow.pl/


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika  

konkursu plastycznego Baranek wielkanocny 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 uchylni dyrektywy 

95/46/WE( RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  

w Tuliszkowie. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji 

uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji informacji o laureatach konkursu – na 

podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art.6 lit. a RODO. 

3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania 

oraz zgodnie z wymogami ustawy o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach- 

przez czas określony w tych przepisach. 

4. Dane udostępniane przez Pana/Panią nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Posiada Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

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

prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja 

ta oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, nie będą również profilowane. 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa. 

9. Podanie przez Pan/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Konkursie. 

  



Załącznik do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

(dot. autora, który nie osiągnął pełnoletności) 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:…………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu opiekuna prawnego:………………………………………………………………………………………………..... 

Adres email opiekuna prawnego:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a przesłane prace konkursowe są wynikiem  

samodzielnej pracy autora.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego Baranek wielkanocny  

i akceptuję jego wszystkie warunki. 

 

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich , w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

Wyrażam zgodę na udział: 

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

( imię i nazwisko autora pracy) 

 

 

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

                                                                       Miejscowość, data, czytelny podpis opiekuna prawnego  


