
 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

pod hasłem  

Wiosenne Impresje 

 

 

Organizator:  

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach 

 

Cele konkursu: 

• Rozwijanie aktywności twórczej, uwrażliwienie na piękno natury oraz poszerzenie 

umiejętności plastycznych. 

•  Prezentacja i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej. 

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody. 

• Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń między szkołami z różnych rejonów 

Polski. 

 

 

 

 

 



 

Regulamin 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych 

• uczniowie klas I szkoły podstawowej 

• uczniowie klas II szkoły podstawowej 

• uczniowie klas III szkoły podstawowej 

3. Zakres prac: 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  przedstawiającej krajobraz 

wiosenny. 

• Praca płaska  format A3 w wybranej technice malarskiej z użyciem farb olejnych, 

plakatowych lub akwarelowych. 

• Praca powinna być wykonana na sztywnym podkładzie. 

4. Warunki uczestnictwa: 

• Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną; 

• Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego 

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 

25 – 431 Kielce 

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych – 

wzór pod regulaminem. 

5. Terminy: 

• Prace należy składać do 11 kwietnia 2022 r. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2022 r. 

• Wystawa nagrodzonych prac dostępna będzie od 10 maja 2022 r. na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach https://sp33.kielce.eu oraz na profilu Facebook’owym  

świetlicy- Świetlica SP TrzyTrzy.  

 



 

6. Kryteria oceny: 

• inwencja twórcza 

• pomysłowość wykonania pracy 

• estetyka 

• samodzielność wykonania 

• prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę 

7. Nagrody:  

• Dyplomy zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

• Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają imienne podziękowania wraz z dyplomem 

dla nagrodzonego dziecka na podany adres mailowy. 

8. Prace konkursowe będzie oceniało jury powołane przez organizatora, a jego decyzja jest 

ostateczna. 

9. Postanowienia końcowe: 

• Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 

• Przesyłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika oraz 

wyrażenie zgody na publikację prac. 

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie informacji o swoich pracach do 

celów związanych z konkursem. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu: 

Tel. 41 367 64 91 w. 33 ( świetlica)  

Katarzyna Obara 

Jolanta Grosicka 

Magdalena Nartowska 

 

 

 

 



 

Metryczka (należy wypełnić drukowanymi literami): 

Imię i nazwisko ucznia: 

Klasa: 

Nazwa szkoły/placówki: 

Adres szkoły/placówki: 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

Tel. kontaktowy do nauczyciela: 

Adres e- mail do nauczyciela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr1 

                                                              Kielce, dn. ……………………….. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………...w celu wzięcia 

              (imię i nazwisko dziecka/ ucznia)  

udziału  w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Wiosenne Impresje”.  

2. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach. 

3. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.                                                        

          …………………………………………………………. 

                            (Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana 

Paderewskiego; ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42; 25-431 Kielce  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: 

daria.samson@um.kielce.pl lub nr telefonu 41 367 61 03. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia 

udziału dziecka/ ucznia w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wiosenne 

Impresje” ( zgodnie z regulaminem konkursu). 

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez 

Administratora danych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt.  

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ ucznia w konkursie. 

  

 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 

 


