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Cele Konkursu:

   przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki wybitnego polskiego poety Juliana 
Tuwima i jego twórczości,

   zachęcenie do czytania polskiej poezji,

   rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej, 

  rozwijanie wrażliwości estetycznej,

   stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań 
twórczych.

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych,
o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu
lekkim,  umiarkowanym  i  znacznym,  uczniowie  w  normie  intelektualnej,  o  potrzebie
kształcenia specjalnego (uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej) 

 Uczestnik konkursu może wykonać indywidualnie 1 pracę plastyczną ilustrującą wybrany
wiersz Juliana Tuwima

 Format prac:  A-3.

 Technika prac: dowolna płaska.

 Wszystkie  nadesłane  na  konkurs  prace  powinny  być  opisane  wg  załącznika  nr  1,  prac
nieopisanych  w  ten  sposób  komisja  nie  będzie  oceniać.  Metryczkę  prosimy  wykonać
komputerowo i nakleić na odwrocie pracy.

 Do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników z nazwiskiem instruktora i danymi 
adresowymi placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail.

 Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą, 
prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa, prace zwinięte w rulon lub zniszczone. 

 Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatorów. Udział w konkursie 
jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac 
konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Prace przesłane bez w/w oświadczenia
nie będą brały udziału w konkursie.



 Konkurs obejmuje VII kategorii uczestników:

 I grupa - uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół  podstawowych             

klas  I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 II grupa - uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół podstawowych               

     klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 III grupa -  uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół podstawowych                 

 klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

IV grupa -  uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół podstawowych                  

 klas IV-VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

V  grupa -  uczniowie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  szkół  podstawowych

klas  I-III w normie intelektualnej

VI grupa - uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół podstawowych                  

klas  IV-VIII w normie intelektualnej

VII grupa – dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Szkoła, przedszkole, placówka może nadesłać max. 5 prac w każdej kategorii konkursowej.

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych:

 Konkurs trwa  od 01.02.2019r. do 15.03.2019r.
 
 Termin składania prac upływa  15 marca 2019r. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem

poczty/przesyłki kurierskiej (na własny koszt) na adres: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi 
im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu
ul. Marcinkowicka 9
33-395 Chełmiec

z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY – Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima”

 Prace nadsyłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 Laureaci powiadomieni zostaną drogą telefoniczną lub e-mailem, lista laureatów zamieszczona
zostanie na stronie internetowej http://zs.chelmiec.pl/

 Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów laureatom nastąpi w kwietniu 2019 roku. Nagrody 
nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do 
puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach organizowanych przez szkołę Podstawową          
z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu

 O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. Decyzje 
Komisji Konkursowej są ostateczne.

Dane kontaktowe: 
email: anna250783@gmail.com
tel./fax 018 4430862/  018 4431966/ 605895359

Regulamin opracowała:
                 mgr Anna Polakiewicz

http://zs.chelmiec.pl/


Załącznik nr 1

Wzór metryczki

Imię i nazwisko uczestnika

Grupa

Adres placówki, szkoły

Telefon, e-mail placówki

Imię i nazwisko opiekuna



Załącznik nr 2 
do II Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego 

dla uczniów o specjalnych  potrzebach edukacyjnych
pod hasłem „ILUSTRUJEMY WIERSZE JULIANA TUWIMA”

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….
                (imię i nazwisko dziecka) 

w II Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje  regulamin konkursu. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka w celu wzięcia

udziału  w II  Międzypowiatowym Konkursie  Plastycznym dla  uczniów o  specjalnych
potrzebach edukacyjnych.  Jestem świadomy,  ze  zgoda jest  dobrowolna  i  że  mogę ją
wycofać  w  dowolnym  czasie,  co  będzie  skutkowało  niemożliwością  przystąpienia
mojego  dziecka  do  udziału  w  konkursie  lub  jej  oceniania  i  wynagradzania  przez
organizatora. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej  w Chełmcu oraz  Gminy Chełmiec  do  celów promocyjnych.  Zgoda  ma
charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

 Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego
imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola, szkoły, placówki.

              
Klauzula informacyjna

1. Administratorem  danych  jest  Szkołą  Podstawowa  z  Oddziałami  Specjalnymi  im.  Mikołaja  Kopernika
w Chełmcu 

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  danych  możliwy  jest  za  pośrednictwem  adresu  mailowego:
kamila.jacak@gmail.com

3. Dane przetwarzane  są  w celu  wzięcia  udziału w w II  Międzypowiatowym Konkursie  Plastycznym dla
uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  zgodnie  z  udzieloną  przez  Państwa  zgodą  oraz
regulaminem.  W  zakresie  wykorzystania  wizerunku  dane  przetwarzane  są  na  podstawie  zgody
rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania  danych  stanowi  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO oraz  art.  81  ustawy z  dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku. 

5. Zgoda na przetwarzanie  danych osobowych jest  dobrowolna.  Można ją  wycofać  w każdym momencie,
co  skutkować  będzie  niemożliwością  wzięcia  udziału  przez  Pana/Pani  dziecko  udziału  w  konkursie.
Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny.  Brak takiej
zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego
w punkcie 3. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na
bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być
przetwarzane  do  czasu  wycofania  zgody,  którego  można  dokonać  na  pisemny  wniosek  złożony  do
Administratora danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo
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.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

……………………………………………….
podpis rodzica /opiekuna prawnego
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