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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„KSIĄŻKA ZROBIONA INACZEJ” 

 

organizowanego przez 

Szkołę Podstawową w Zielonkach-Parceli 

 

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice 

 

 

Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

 
➢ Uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

➢ Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci. 

➢ Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

➢ Propagowanie literatury dla dzieci. 

➢ Kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

➢ Rozwijanie umiejętności manualnych. 

 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli. 

Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Drzażdzyńska. 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całej gminy Stare Babice  

i zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: 

− uczniowie klas 1-3 

− uczniowie klas 4-8 

2. Tematem konkursu jest stworzenie książki sensorycznej z użyciem różnych materiałów  

i tworzyw. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

http://www.szkola-zielonki.edupage.org/


 

3. Uczestnicy przygotowują książki zrobione techniką dowolną w formacie nie większym  

niż A3. Tematem książek powinny być wiersze bądź opowiadania polskich pisarzy dla dzieci  

i młodzieży. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez nauczyciela/opiekuna 

wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego 

(Załącznik nr 2) w terminie do 16.10.2020 r. na e-mail: sekretariat@szkola-zielonki.pl. 

5. Prace zgłaszane do Konkursu powinny być opisane na kartce dołączonej do pracy  

wg następującego wzoru: 

Imię, nazwisko 

Klasa 

Nazwę szkoły 

Telefon do kontaktu 

 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prace należy przesłać do 23.11.2020 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli 

ul. Południowa 2 

Zielonki-Parcela 

05-082 Stare Babice  

z dopiskiem „Książka sensoryczna” 

lub złożyć w Kancelarii Szkoły 

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

3. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. 

6. Ocenie podlegać będą: 

− zgodność z tematyką konkursu, 

− ciekawy pomysł, oryginalność, 

− samodzielność w wykonaniu pracy, 

− walory artystyczne- estetyka wykonania. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 27.11.2020 r. w Szkole Podstawowej  

w Zielonkach- Parceli. 

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internatowej Szkoły Podstawowej  

w Zielonkach- Parceli. 



 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wystawy pokonkursowej z okazji Dnia 

Osób Niepełnosprawnych dnia 3.12.2020 r. w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli. 

4. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania  

i publikowania prac konkursowych. 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikowanie prac konkursowych w prasie lokalnej  

i Internecie. 

5. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa  

w Zielonkach-Parceli. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły  

https://szkola-zielonki.edupage.org/ 

7. W  związku z obostrzeniami epidemiologicznymi regulamin może ulec zmianie. 

8. W sprawach nieuregulowanych ostateczne decyzję podejmuje organizator konkursu. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

 

1. Dane osobowe podane w zgłoszeniu przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781)  

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

a) realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - 

w celu organizacji i realizacji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 

prac w materiałach promocyjnych Organizatora, a w szczególności w publikacjach prasowych, 

na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora, jak również w ogólnodostępnych 

środkach masowego przekazu dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, 

związanych z działalnością statutową Organizatora.  

b) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów 

prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

https://szkola-zielonki.edupage.org/


 

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora polegających na dochodzeniu  

lub obronie w sprawie roszczeń lub praw Organizatora- w przypadku powstania ewentualnych 

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, podane dane 

mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa  

oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej 

czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora,  

np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, 

podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT. Ponadto dane mogą być również 

udostępniane podmiotom współfinansującym ww. konkurs. Dodatkowo dane, w niezbędnym 

zakresie, mogą być udostępniane w publikacji pokonkursowej oraz w materiałach 

promocyjnych Organizatora, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach 

internetowych, w tym na stronach Organizatora, jak również w ogólnodostępnych środkach 

masowego przekazu. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 powyżej 

celów przetwarzania, tj.  

a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji 

czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;  

b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, przez okres 

przechowywania dokumentacji, określony w przepisach o archiwizacji dokumentów;  

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, przez okres 

wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują  

w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których 

przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

6. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie. 


