
Regulamin konkursu plastycznego „Portret mojej mamy” 

 

1. Organizator konkursu:  

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze  

 

2. Cele konkursu:  

 rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni, 

 promowanie postaw twórczych, 

 zwrócenie uwagi na rolę mamy w rodzinie. 

 

 3. Uczestnicy konkursu:  

   Uczniowie szkół podstawowych specjalnych w Zabrzu 

 

 4. Kategoria wiekowa: 

 Uczniowie klas I-III 

 

 5. Temat, technika i format pracy: 

 Temat pracy: „ Portret mojej mamy” 

 Technika plastyczna wykonania pracy jest dowolna 

 Format pracy: A4 

 

 6. Kryteria oceny:  

 Dobór materiałów do zastosowanej techniki plastycznej 

 Ogólne wrażenie artystyczne 

 Estetyka wykonania pracy 

 Zgodność pracy z tematem konkursu 



O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja 

Konkursowa zwana Jury. 

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 

 7. Założenia i warunki konkursu: 

 Przedmiotem konkursu są wyłącznie prace indywidualne 

 Prace na konkurs muszą być pracami własnymi 

 Ostateczny termin złożenia prac: 31 maja 2022 r. 

 Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie biorą udziału 

w konkursie 

 Pracę należy złożyć osobiście w sekretariacie SPS40 lub korespondencyjnie: 

ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze 

 Rozwiązanie konkursu nastąpi 3 czerwca 2022 r. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone drogą elektroniczną 

 Nagrody zostaną wręczone 8 czerwca 2022 r. 

 Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę według wzoru (załącznik 

nr 1) wraz z podpisanymi zgodami i oświadczeniem. Niekompletne prace nie 

będą dopuszczone do konkursu. 

 

8. Nagrody:  

I miejsce : puzzle 60 elementów + zestaw orgiami + zestaw trzech kolorowanek 

II miejsce: puzzle 60 elementów + zestaw 3 kolorowanek 

III miejsce: puzzle 60 elementów + kolorowanka 

9. Koordynator konkursu:  

mgr Joanna Tobijańska 

adres e-mailowy: joanna.tobijanska@gmail.com 

  

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
 
 

WIEK AUTORA  
 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI  
 
 
 
 

KLASA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Realizują obowiązek wynikający z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)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 (Dz.U.UE.L 2016.119.1)- dalej jako RODO informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu, Zabrze 41-803, ul. Bytomska 94, 

tel. 32 2714732 e-mail: sekretariat@sp40.zabrze.pl:  

2.Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Portret mojej mamy”, zgodnie z udzieloną przez 

państwa zgodą oraz regulaminem przeglądu. 

3.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. A)RODO( zgoda wyrażona przez rodzica / opiekuna 

prawnego) w zw. Z art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 

1231 ze zm.)- w zakresie wykorzystywania wizerunku dziecka. 

4.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie, co jednakże 

będzie skutkować niemożliwością udziału w konkursie. 

5.Odbiorcami danych osobowych są podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z 

koniecznością wypełniania obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane 

osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

6.Odbiorcami danych osobowych są podmioty fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące 

systemy informatyczne oraz świadczące usługi na rzecz placówki. 

7.Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji przeglądu i jego promocji .W zakresie rozpowszechniania 

wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek 

złożony do Administratora danych.  

8.Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, prawo do 

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

prawo wniesienia sprzeciwu. 

9.Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, że dane są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

Zgody i oświadczenia 

 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki: 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………  w KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„PORTRET MOJEJ MAMY”  organizowanym przez SPS NR 40 w Zabrzu. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko  
jest autorem prac zgłoszonych do przeglądu. 
 

 Oświadczam ,że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu i go akceptuję. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału  w KONKURSIE 
PLASTYCZNYM „PORTERT MOJEJ MAMY” organizowanym przez SPS NR 40 w Zabrzu. Jestem świadomy/świadoma, 
że zgoda jest dobrowolna, i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, jak również tego, że brak lub jej wycofanie 
będzie skutkować niemożliwością przystąpienia do udziału w przeglądzie. 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację prac mojego dziecka wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska, wieku, 
klasy i nazwy placówki. 
 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika 

mailto:sekretariat@sp40.zabrze.pl

