Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
„Berło Królowej Jadwigi”

Organizator :
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Żurowej. Patronat
nad konkursem objął Wójt Gminy Szerzyny.
Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci wyobraźni plastycznej, przestrzennej,
umiejętności manualnych , kreatywności oraz kształtowanie postaw
patriotycznych.
Zasady uczestnictwa w konkursie :
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu
Gminy Szerzyny. Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: klasy I –
IV i klasy V – VIII.
2. Tematyką pracy konkursowej jest wykonanie pracy przestrzennej –
berła królowej Jadwigi.
3. Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest samodzielnie wykonane

berło.
4. W pracy można wykorzystać takie materiały jak: drewno, styropian,
papier, tekturę, folię, cekiny, koraliki, ozdobne nici, sznurki itp. Prosimy
nie używać preparatów sypkich ( brokatu) i plasteliny.
5. Nadesłane prace muszą stanowić oryginalną, samodzielną twórczość
dziecka.
6. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać kartę informacyjną
(zał. nr. 1) oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych (zał. nr. 2).
7. W eliminacjach szkolnych należy wybrać maksymalnie po dwie prace z
każdej szkoły ( jedną z klas I – IV, jedną z klas V – VIII ) i dostarczyć je
do końca maja do PSP w Żurowej.
8. Nadesłane prace konkursowe nie będą odsyłane autorom.

Zasady oceniania :
1. Prace spełniające podane kryteria zostaną wybrane przez komisję
powołaną przez organizatora.
2. Jury wybierze po trzy prace z każdej kategorii.
3. W ramach oceny komisja będzie brała pod uwagę:
- jakość, estetykę i atrakcyjność wykonania,
- samodzielność wykonania i wkład pracy,
- oryginalność pomysłu,
- zgodność z tematem.
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
organizatora.
5. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe i
pamiątkowe dyplomy.
6. O wynikach konkursu jak również o sposobie i terminie przekazania
nagród szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

Zał. nr 1

Karta zgłoszeniowa
Gminny Konkurs Plastyczny „Berło Królowej Jadwigi”
Imię i nazwisko uczestnika:
………………………………………………………………………
Klasa: …………………………………….
Szkoła – adres, telefon:
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna:
……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna

Zał. nr 2
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
gminnego konkursu plastycznego „Berło Królowej Jadwigi” zbieranych przez PSP im
Św. Jadwigi Królowej w Żurowej
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w
gminnym konkursie plastycznym organizowanym przez PSP im. Św. Jadwigi Królowej w
Żurowej, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna
oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO)
1. Administratorem danych osobowych jest PSP im. Św. Jadwigi Królowej w Żurowej,
Żurowa 193, e-mail: spzurowa@wp.pl, tel. 14-6518322.
2. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promujących przedsięwzięcie
organizowane przez PSP w Żurowej, jakim jest konkurs plastyczny.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą
(podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
niepełnoletniego dziecka. Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich
udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego „Berło Królowej Jadwigi” organizowanego
przez PSP w Żurowej.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i
wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.
………………..……….…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
niepełnoletniego dziecka w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku
otrzymania wyróżnienia w konkursie plastycznym „Berło Królowej Jadwigi”.
Niniejsza zgoda:
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję przedsięwzięcia organizowanego przez PSP w Żurowej,
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych: Facebook, Youtube oraz umieszczenia w materiałach promocyjnych i
informacyjnych.
…………….………………..……….……………..……….
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna )

