
 

 

 

 

REGULAMIN DRUGIEGO ŚWIETLICOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZTUKA ZIEMI” 
 
1. Organizator 
Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.  
 
2. Cele konkursu 
◦ Rozwijanie kreatywności i pomysłowości uczniów z klas I-III. 
◦ Popularyzacja wiedzy o naturze i otaczającym środowisku. 
◦ Promocja spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. 
◦ Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych w Zielonej Górze. 
◦ Motywowanie uczniów do rozwijania artystycznych pasji, odkrywania nowych form i technik 
artystycznych. 
◦ Kształtowanie estetycznej wrażliwości i postawy ekologicznej. 
 
3. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 
◦ Powinna powstać w przestrzeni otwartej (np. park, las, ogród). 
◦ Praca wykonana z naturalnych materiałów (liście, kamienie, patyki, trawa, itp.). Nie mogą być           
w niej użyte tworzywa sztuczne, np. plastik, metal, szkło. 
◦ Powstała z poszanowaniem dla przyrody (nie powodująca zniszczeń ani zaśmiecenia terenu). 
◦ Rozmiar - praca konkursowa nie jest ograniczona rozmiarem, należy jednak uwzględnić możliwość 
wykonania odpowiedniej dokumentacji fotograficznej.  
◦ Forma i technika pracy jest dowolna. 
◦ Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia. Jeden autor może 
zgłosić jedną pracę. 
◦ Należy przesłać wyłącznie dokumentację fotograficzną pracy. 
◦ Zdjęcia prac konkursowych przesłane mailem przez autora lub opiekuna artystycznego powinny 
być wyraźne jak najlepszej jakości.  
◦ Dokumentacja pracy nie może zawierać wizerunku żadnych osób. 
  
4. Warunki uczestnictwa 
◦ Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół klas I-III szkół 
podstawowych z Zielonej Góry. Każda świetlica szkolna przystępująca do konkursu może zgłosić 
dowolną ilość prac plastycznych. 
◦ Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
◦ W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające kryteria pracy konkursowej, nadesłane na  adres 
mailowy swietlica@sp2zgora.pl  do dnia 30 października 2022 r.  
◦ Do prac należy dołączyć kartę uczestnika (załącznik nr 1), podpisaną przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 
 
5. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników 
◦ Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: zgodność z tematyką, 
oryginalność i kreatywność, walory artystyczne i estetyczne, samodzielność wykonania pracy. 
◦ Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac oraz przyznanie nagród 
nastąpi do 18 listopada 2022 r. 
◦ Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie http://sp2zgora.pl/ oraz 
profilu Facebook Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze. 
◦ O wynikach konkursu oraz terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani 
telefonicznie.  
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Załącznik nr 1 
 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym „SZTUKA ZIEMI” 
 
Imię i nazwisko autora/ucznia    ……………………………………………………………………..………………………..………………...    Klasa   ……………… 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     ……………………………………………………..………………................................................. 
 

Telefon     ……………………………………………………..………………... 
 

Szkoła - adres i telefon     …………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………… 
 

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

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego  …………………………………………………………………………….….…………… 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora 
Konkursu przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.  

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

          Miejscowość, data                                      Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM 

UCZNIA W MIEDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „SZTUKA ZIEMI” 
 

Kto przetwarza Państwa dane 
osobowe? 

Administratorem przetwarzanych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 2, reprezentowana przez 

Dyrektora z siedzibą przy ulicy Stefana Wyszyńskiego 101, w Zielonej Górze, 65-036, tel.: +48 68/ 

326 36 80, email: sekretariat@sp2zgora.pl. 

Z kim mogą się Państwo 
skontaktować? 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować  z Inspektorem 
Ochrony Danych - p. Kamilem Kolenikiem, tel.: 880 100 367, e-mail: iod1@cuw.zielona-gora.pl 
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Inspektor nie udziela jednak informacji 
dotyczących innej działalności placówki. 

W jakim celu i na jakiej podstawie 
przetwarzamy Państwa dane? 

Państwa dane zbierane będą w celu organizacji i przebiegu międzyszkolnego konkursu 
plastycznego SZTUKA ZIEMI. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 pkt e) RODO* oraz  art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910). 

Jakie kategorie Państwa danych 
osobowych przetwarzamy? 

Będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, tj. imię i nazwisko autora 
pracy, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy. 

Jakie mają Państwo prawa? Mają Państwo następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

Komu przekazujemy Państwa dane? Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą 
udostępniane żadnym podmiotom trzecim. 

Jaki będzie czas przetwarzania Państwa 
danych? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia trwania 
międzyszkolnego  konkursu plastycznego SZTUKA ZIEMI. 

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane? Państwa dane osobowe zostały podane dobrowolnie przez rodziców/opiekunów prawnych 
uczestnika konkursu jako załącznik do pracy w formie KARTY UCZESTNIKA. 

Czy jakieś decyzje zapadają w sposób 
zautomatyzowany? 

W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają w sposób 
zautomatyzowany oraz nie są budowane żadne profile. 

Czy Państwa  dane są przekazywane 
poza Polskę? 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

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

          Miejscowość, data                                      Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku            
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 


