
 

KONKURS  

RELIGIJNO – PLASTYCZNY 
 

„Moja palma wielkanocna” 

 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 

im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 

 

 

CELE KONKURSU: 

 Popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych związanych  

z Niedzielą Palmową i Wielkanocą. 

 Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci oraz poczucia estetyki i piękna. 

 Pogłębianie i rozwój wiedzy na temat symboliki palmy w tradycji ludowej. 

 Rozwijanie zdolności manualnych. 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 Konkurs przyjmuje formę zamkniętą i jest skierowany do uczniów klas I-VIII oraz 

dzieci 6-letnich z grupy „Pszczółki” w Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach. 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, 

techniką dowolną, przy użyciu różnorodnych materiałów (preferowane naturalne 

typu bukszpan, bazie oraz sztuczne jednak nienaruszające naturalnego charakteru 

palmy – możliwość użycia wstążek czy bibuły itp.).  

 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: 

1. kl. 0-3  

2. kl. 4-6  

3. kl. 7-8  

 Oceny dokona powołana przez organizatora komisja, zwracając uwagę na: walor 

estetyczny, technikę wykonania, samodzielność oraz dobór materiałów. 

 W kategorii pierwszej i drugiej dopuszcza się niewielkie wsparcie osób trzecich. 

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

 W konkursie biorą udział prace o wymiarach do 0,5m wysokości. 

 Praca musi posiadać odpowiednio umocowaną i czytelną metryczkę zawierającą: 

imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza wykonawca. Zaznacza się, że prace 



nieopisane nie będą podlegały ocenie. 

 Gotowe prace należy złożyć ostatecznie w budynku szkoły do dnia 18.03.2021r. Ze 

względu na stan epidemii pracę należy zabezpieczyć np. workiem foliowym i złożyć 

w kartonie ustawionym przy głównym wejściu do budynku szkoły. 

 Zgłoszenie pracy ucznia do udziału konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na prezentację pracy podczas wystawy zorganizowanej w Szkole Podstawowej 

nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, na stronie internetowej, portalu 

społecznościowym oraz w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w 

Gliwicach. 

 Do pracy należy dołączyć również zgodę rodziców na przetwarzanie danych 

osobowych (w załączniku). 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie palm zgodnie z 

założeniami organizatora. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.03.2021r.. 

 Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości przez stronę internetową Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach (https://sp13.org.pl) oraz na 

portalu społecznościowym . 

 Zwycięskie palmy zostaną zaprezentowane również podczas wszystkich Mszy 

świętych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Gliwicach w 

Niedzielę Palmową (28.03.2021r.). 

 Po zakończeniu konkursu prace staną się własnością organizatora i nie będą 

podlegały zwrotowi. 

 

 

 

 

Więcej informacji udzielają katecheci. 

Victoria Ziewiec, Ks. Wojciech Kiełkowski 

email: w_kielkowski@diecezja.gliwice.pl 
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Załącznik nr 1 

Konkurs religijno-plastyczny "Moja palma wielkanocna” 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu religijno-plastycznego Moja palma 

wielkanocna organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 

oraz akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do pracy plastycznej oraz wyrażam zgodę na jej 

publikację i/lub inne rozpowszechniania.  

 

 

 …………………………………………… 

 Data i podpis rodzica/opiekuna autora pracy 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach konkursie „Moja palma 

wielkanocna”. 

 

1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mich oraz mojego 

dziecka ……………………………. w zakresie: imię i nazwisko, wiek, klasa, oraz dane rodzica/ 

opiekuna imię i nazwisko przez: Szkołę Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek, ul. Józefa 

Elsnera 25 w Gliwicach, w celu organizacji konkursu „Moja palma wielkanocna”. 

….………………………………………………………..… 

podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

2. Zgoda na publikację wizerunku  

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na  upublicznienie wizerunku dziecka na fotografiach z 

podsumowania przedsięwzięcia/ wręczenia nagród/ gali/ wernisażu na oficjalnej stronie 

internetowej organizatora: https://sp13.org.pl/ w celu publikacji wyników konkursu. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na  upublicznienie wizerunku dziecka na fotografiach z 

podsumowania przedsięwzięcia/ wręczenia nagród/ gali/ wernisażu na profilu placówki na 

Facebooku: https://www.facebook.com/SP13Gliwice w celu publikacji wyników konkursu oraz 

promocji placówki. 

Jednocześnie oświadczam, iż została mi przestawiona informacja o przetwarzaniu danych zgodnie 

z art.13 RODO. 

*niewłaściwe skreślić 

 

……………………………………………………………… 

podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Konkurs religijno-plastyczny "Moja palma wielkanocna” 

Informacja o przetwarzaniu danych art. 13 RODO 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w 

Gliwicach, ul. Elsnera 25, reprezentowana przez Dyrektora Placówki. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3. Okres przetwarzania danych:  

- Dane, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawia-

nia. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepi-

sów prawa. 

6.   Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania 

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

- przenoszenia danych 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie. Cofnięcie 

zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych. 

8. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, z inspektorem można skontaktować się 

pod adresem e-mail iodsp13@rodoplatforma.pl 

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

10.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej za wyjątkiem danych opublikowanych na profilu szkoły w serwisie Facebook pod ad-

resem https://facebook.com/SP13Gliwice.  
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