
REGULAMIN 

 
 

 MIĘDZYNARODOWY KONKURS  PLASTYCZNY 

 „DOTKNIJ MÓJ ŚWIAT” 

DLA UCZNIÓW 

 KLAS 0-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

- praca z użyciem materiałów sensorycznych 

 

 
W RAMACH  MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI 

 
 CELE KONKURSU : 

 

 pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, 

 rozwijanie ekspresji twórczej, 

 kształtowanie postaw społecznych opartych na tolerancji i empatii wobec osób 

niepełnosprawnych wzrokowo 

 

UCZESTNICY: 
Adresatami konkursu są uczniowie szkół  podstawowych  KLAS 0-III. 

 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU : 

1. Temat pracy dotyczy świata szeroko rozumianego np. świat zwierząt, świat podwodny, 

gospodarstwo wiejskie, podwórko itp. 

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypukłej pracy w formacie A4 z wykorzystaniem 

materiałów sensorycznych (maku,kaszy mannej ,piasku ,futerka, itp. ), umożliwiającej poznanie  

przez dotyk, stymulującej  percepcję   

3. Prosimy o zabezpieczenie prac przed nadaniem przesyłki (np. impregnowanie lakierem), gdyż 

uszkodzone prace  nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Prace powinny być wykonane indywidualnie . 

5. Przesłane na konkurs prace nie będą zwracane. 

6. Każdą pracę należy podpisać danymi : imieniem i nazwiskiem ucznia , klasą, nazwą placówki,  

danymi opiekuna  , adresem e mail opiekuna-należy to zrobić  na odwrocie kartki. 

7. Do każdej pracy należy dołączyć  oświadczenie  o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie 

wizerunku i przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (załącznik nr 1). 

8. Pracę konkursową wraz z załącznikiem nr 1  należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na 

adres Organizatora.   

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC : 

Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 20 listopada  2018 r.                                                     

(decyduje data stempla pocztowego)   

 

Prace  należy nadesłać na adres : 



Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego 

ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbląg 

Z dopiskiem Konkurs plastyczny pt. „Dotknij mój świat ” 

 

NAGRODY   : 

1. Nadesłane prace będą oceniane po względem : 

 kreatywności 

 estetyki 

 różnorodności wykorzystania materiałów sensorycznych. 

2. Jury powołane przez organizatora wybierze sześć najciekawszych prac. 

3. Autorom najciekawszych prac będą przyznane nagrody  przez Organizatora . 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej  oraz Facebook Organizatora 

     po 20 grudnia 2018r. 

 Nagrody i dyplomy dla laureatów i opiekunów zostaną przesłane pocztą na adres placówki. 

 

PRAWA AUTORSKIE : 
1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu, nie podlegają zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich w celach związanych z promocją Konkursu i działalności 

Organizatora, 

3. Prawa autorskie prac konkursowych, które zostaną wykorzystane do promocji pozostają 

własnością ich autorów. 

 

Kontakt do  organizatorów: 

Anna Jankowska : annajankowska.sp25elblag@onet.pl 

Małgorzata Pawlikowska :    m.pawlikowska.szkola25@wp.pl 

Marcin Felka : mfelka81@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka/ 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

Ja, niżej podpisany /a/ 

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

wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki 

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

uczennicy/ucznia szkoły/klasy.................................................................................... 

w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Dotknij mój świat”  – 10. 2018 r. 

organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Janusza Kusocińskiego 

w Elblągu ul. Wyżynna 3 

 

Akceptuję Regulamin  Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Dotknij mój 

świat”– 10. 2018 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w 

Elblągu ul. Wyżynna 3 – 2018 r. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach internetowych,  oraz na 

stronie Organizatora. 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 

RODO* informuję, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego 

dziecka/podopiecznego jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego 

w Elblągu , 82-300  Elbląg ul. Wyżynna 3. 

2. Dane osobowe zawarte na pracy będą przetwarzane w celu uczestnictwa 

Twojego dziecka/podopiecznego w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

„Dotknij mój świat” 

RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych). 

3.Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w 

szczególności następującym odbiorcom: 

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom 

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 

swoje obowiązki; 

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania 

danych. 

4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu 

pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o 

jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez 



okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub 

Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) 

dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich 

podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Dotknij 

mój świat” 

*RODO - Rozporządzenie 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. 

 

 

 

 

 

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

                                 Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
                                                                                                                                             


