
 



 

REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„EKO-kartka wielkanocna” 

 

I. Organizator 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce 

II. Cele konkursu 

- kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi; 

- zachęcanie dzieci do postaw proekologicznych- realizacja jednego z kierunków polityki 

oświatowej MEiN; 

- odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych; 

- rozwijanie kreatywności 

III Warunki uczestnictwa i zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz uczniów  

klas 1-3 ze szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej 

nawiązującej do Świąt Wielkanocnych: 

• Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.  

• Praca powinna być wykonana w formacie A5 (kartka A4 zgięta na pół). 

• Przy wykonaniu pracy należy zastosować surowce wtórne (np. gazety, plastik, 

skrawki materiałów),  można zastosować materiały dodatkowe tj. farby, kredki, 

jednak odpady wtórne powinny stanowić zdecydowaną większość kartki 

świątecznej 

• Prosimy o nie używanie materiałów sypkich (tj. ryż, kasza, brokat), plasteliny 

 i cekinów. 

3. Prace uczestników będą podzielone na dwie kategorie wiekowe: 

Kategoria I: przedszkola 

Kategoria II: klasy 1-3 

4. Przedszkole/szkoła, która zgłasza uczestników może przedstawić maksymalnie: 

 

3 prace w kategorii I 

3 prace w kategorii II 



5. Z tyłu pracy, w prawym dolnym rogu należy przekleić wypełnioną komputerowo 

karteczkę ( czcionka: Times New Roman, rozmiar 12) z następującymi informacjami: 

imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki. 

6. Do prac należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1. 

7. Każda kartka powinna być zapakowana osobno do koszulki wraz z podpisanymi 

zgodami (Załączniki 2 i 3). 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce 

Mordarka 204, 34-600 Limanowa, 

z dopiskiem : „EKO-kartka wielkanocna”. 

9. Termin dostarczenia prac to 5.04.2022 r (decyduje data wpływu). 

 

IV . Kryteria oceniania oraz nagrody: 

1. W konkursie pod uwagę będą brane: 

• zgodność z tematem; 

• samodzielność wykonania pracy; 

• kreatywne zastosowanie odpadów; 

• estetyka wykonania pracy. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac oraz przyzna trzy równorzędne nagrody główne 

w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom 

konkursu.  

4. Opiekunowie dzieci w wieku  przedszkolnym i uczniów nagrodzonych otrzymają 

pamiątkowe dyplomy.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.04.2022 r. na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Mordarce oraz na profilu Szkoły w serwisie społecznościowym Facebook. 

 6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu, 

miejscu i sposobie wręczenia nagród, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu. 



8. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę 

na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach 

lokalnych i na stronach internetowych organizatora. 

9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.  

10. W celu promowania talentów uczniów oraz w duchu idei „zero waste”, organizator 

zastrzega sobie prawo przekazania kartek wybranym instytucjom i pracownikom oświaty.   

 

V. Uwagi dodatkowe  

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

VI. Kontakt 

Koordynatorzy: 

mgr Klaudia Matyasik- Bieda i mgr Maria Salamon 

telefon: 183371230 

e-mail: klaudiam-bieda@spmordarka.pl 

            mariasalamon@spmordarka.pl 
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Załącznik 1 

 

Nazwa placówki, adres i kontakt (e-mail, telefon): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko  

uczestnika konkursu 

wiek kategoria nauczyciel 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………. 

Klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła do której uczęszcza ……………………………………………………………………………………………. 

Klauzula  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Mordarce reprezentowana przez  mgr Pawła Ciułę – Dyrektora Szkoły 

 Został powołany inspektor danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim  za pomocą adresu 

e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl . 

 Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A) w celu: 

- Udziału Pani/Pana dziecka w I  Gminnym Konkursie Plastycznym „EKO-kartka wielkanocna”- wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* 

- Publikowania informacji o wynikach konkursu - wyrażam zgodę  /      nie wyrażam zgody* 

- Publikowanie wizerunku, imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka na stronie www Szkoły oraz Gminy 

Limanowa, aby promować osiągnięcia, wydarzenia kulturalno-artystyczne, działania dydaktyczno-

wychowawcze- wyrażam zgodę /   nie wyrażam zgody*. 

Wyrażając zgodę na publikowanie wizerunku , akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku na podstawie art.81 ust 1 prawa autorskie. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, przez czas prowadzenia oficjalnej 

strony internetowej, a także przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważniona na podstawie przepisów prawa, oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) m.in. Gmina Limanowa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

Zostałem poinformowany/a  o celu przetwarzania, czasie usunięcia oraz moich praw. 

        …………………………………………………… 

        (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

ZGODA NAUCZYCIELA na przetwarzanie danych osobowych 

  

Ja .......................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora I Gminnego Konkursu  Plastycznego  pt. „EKO-kartka wielkanocna” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce; 

Mordarka 204, 34-600 Limanowa; moich danych osobowych 

............................................................................... (imię, nazwisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

  

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

Miejscowość i data                                                                             Podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


