
 

 

Regulamin konkursu plastycznego ,,Owady pod lupą- łąka”  

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 

ul. Józefa Elsnera 25, 44-105 Gliwice 

II. Cele konkursu 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych; 

 Wzbogacenie wiedzy na temat ekosystemu łąki; 

 Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych; 

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci; 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci; 

 Promowanie zainteresowań i talentów dzieci. 

III. Adresaci konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczające do gliwickich 

przedszkoli. 

IV. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs rozpoczyna się 24.05.2021 r. i trwać będzie do 08.06.2021 r. 

2. Tematem prac konkursowych są owady na łące. Należy przedstawić wybrane owady żyjące na łące w 

powiększeniu, tak jakby patrzyło się na nie przez lupę. 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną  techniką dowolną. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko. 

3. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace z danej grupy wiekowej. 

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki. 

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko autora, wiek autora pracy, nazwa i adres 

placówki, kontakt telefoniczny i mailowy placówki, nazwisko i imię opiekuna (Załącznik nr 1 – metryczka). 

7. Prace należy przysłąć  lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w 

Gliwicach ul. Józefa Elsnera 25 . 

8. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do koordynatorek konkursu: Agnieszka 

Kupczyk – tel. :+48 517 716 306, mail: agakupczyk@poczta.onet.pl, Ewa Wadielac – tel. +48 509833324 

mail: wadielac@onet.pl.  

VI. Wyniki konkursu i nagrody 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. 

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną: I nagroda, II nagroda, III nagroda. 
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2. Oceniając prace, komisja będzie zwracać uwagę na: samodzielność wykonania, pomysłowość, walory 

artystyczne, estetyka wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do 

wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15.06.2021 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny 

Bochenek w Gliwicach https://sp13.org.pl/ 

5. Dyplomy oraz nagrody dla autorów nagrodzonych prac będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.      

(Informacja  zostanie przekazana do przedszkola  telefonicznie.) 

6. Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 

VII. Ważne informacje 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie internetowej  

Szkoły Podstawową nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach oraz uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych do celów realizacji konkursu. Wraz z pracą należy 

przekazać w/w zgodę – Załącznik  nr 2. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
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Załącznik nr 1 

 

Metryczka 

Nazwisko i imię uczestnika:  

Wiek uczestnika:  

Nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy 

szkoły/placówki: 
 

Nazwisko i imię opiekuna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

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

Podstawową nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach konkursie ,, Owady pod lupą - łąka’’. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ……………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka oraz nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko) 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam  zgodę na  umieszczenie imienia i nazwiska mojego  dziecka oraz zdjęcia jego pracy na  stronie 

internetowej organizatora: https://sp13.org.pl/ w celu publikacji wyników konkursu „Owady pod lupą - 

łąka”. 

Jednocześnie oświadczam, iż została mi przestawiona informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art.13 

RODO. 

 

 

….………………………………………………………..… 

podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych art. 13 RODO 

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

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

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

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

 Okres przetwarzania danych:  

- Dane, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

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

 Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa. 

   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 

 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. 

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

pod adresem e-mail iodsp13@rodoplatforma.pl 

 Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

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

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

adresem https://facebook.com/SP13Gliwice. 

 

 

mailto:iodsp13@rodoplatforma.pl
https://facebook.com/SP13Gliwice

