
Regulamin ogólnopolskiego konkursu: 

Zdrowe moce, które mają warzywa i owoce! 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2, im. Adama Mickiewicza, 43-460 Wisła, 

ul. Biała Wisełka 6. 

2. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. “Zdrowe moce, które 

mają warzywa i owoce”  

3. Konkurs jest adresowany dla dzieci klas 1-8 szkoły podstawowej z całej Polski. 

4. Cele konkursu 

-rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej 

-popularyzacja wiedzy na temat zdrowego odżywiania, 

-rozwijanie talentów i wspieranie twórczych postaw dzieci. 

 

II. Zasady przeprowadzenia konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej, 

będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu; 

2. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedną pracę.  

3. Prace wyłącznie indywidualne mogą mieć wymiary karki A4 lub A3 (prace 

zbiorowe nie będą brane pod uwagę w konkursie) 



4. Technika wykonania pracy: dowolna technika płaska (z wyjątkiem technik 

wykorzystujących materiały sypkie, nietrwałe bądź plastelinę) 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dwóch kategoriach: 

-kategoria I dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej 

-kategoria II dzieci z klas 5-8 szkoły podstawowej 

6. Praca powinna być zaopatrzona w trwale przymocowaną do niej metryczką 

identyfikacyjną, opisaną drukowanymi literami, zawierającą następujące dane: 

imię i nazwisko autora pracy, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko 

opiekuna, email i telefon szkoły oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(metryczka w załączniku nr 2) 

 

III. Termin zgłaszania prac 

Termin nadsyłania prac upływa 28 maja 2021 roku (decyduje data stempla 

pocztowego) 

Praca należy przesłać na adres: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 

Ul. Biała Wisełka 6 

43-460 Wisła 

Z dopiskiem Konkurs plastyczny 

 

IV Ocena prac i nagrody 

Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w wymienionych wyżej 

kategoriach. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, czytelność przekazu oraz 

ogólne wrażenie estetyczne.  

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii 

wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2021 roku. Dyplomy i nagrody zostaną 

wysłane pocztą do 30 czerwca 2021 r.  

Ogłoszenie wyników Konkursu: Nazwiska Laureatów i zdjęcia prac zostaną 

podane na stronie internetowej Organizatora www.sp2wisla.edu.pl oraz na 

Facebooku https://www.facebook.com/sp2wisla  

http://www.sp2wisla.edu.pl/
https://www.facebook.com/sp2wisla


Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

V Postanowienia końcowe 

Organizator nie zwraca prac konkursowych.  

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych w ramach jego statutowej działalności edukacyjnej (bez 

wypłacania honorariów autorskich). 

Uczestnik, wysyłając pracę na konkurs akceptuje postanowienia regulaminu. 

Oddanie pracy jest równoznaczne: 

-z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej pracy, 

-z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych (RODO) 

-z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie pracy plastycznej w formie wystawy 

i publikacji na stronie internetowej i Facebooku. 

 

Załącznik 1 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH  

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak 

będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu jest Szkoła 

Podstawowa nr 2, im. Adama Mickiewicza, ul. Biała Wisełka 6, 43-460 Wisła  

2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w 

celu przeprowadzenia konkursu „Zdrowe moce, które mają warzywa i owoce” i 

promocji laureatów.  

3. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą 

zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej 

wycofaniem.  

4. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny 

z okresem przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów.  



6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich 

podania przez uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie.  

8. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania.  

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie 

zgody rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika. 

 

 

Załącznik 2 (metryczka) 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

KLASA  

DOKŁADNY ADRES SZKOŁY 

 

 

E-MAIL SZKOŁY  

TELEFON SZKOŁY  

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

 

 

Zgoda rodziców lub prawnych 

opiekunów na udział w konkursie, 

publikację wizerunku, pracy 

konkursowej i upublicznienie danych 

uczestnika konkursu. (RODO) 

 

 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna 

 


