
 

 

 

REGULAMIN 

IV EDYCJI  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY…” 

POD HONOROWYMI PATRONATAMI:  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, KUJAWSKO-

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY I PREZYDENTA MIASTA TORUNIA 

 

I. Organizator: 
 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu 
ul. Łyskowskiego 28 

87-100 Toruń  
tel. 56 6485670 

e-mail: szkola8@zs8.eu 

 

II. Cele: 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej 
 inspirowanie wiosenną tematyką 
 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez 

działania plastyczne w różnych technikach i formach 
 popularyzowanie wiedzy o barwach wiosną 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów zerowych oraz dla uczniów klas 1-8 

szkoły podstawowej powiatu toruńskiego oraz przyległych gminie Toruń powiatów 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu jw. 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 Kategoria I: oddziały „0” oraz klasy 1 - 3 szkoły podstawowej 

 Kategoria II: klasy 4 - 8 szkoły podstawowej 

4.  Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia na papierze formatu  A3 

techniką płaską, dowolną bez sypkich dodatków, które mogłyby odpaść z pracy plastycznej. 
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5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie przyklejoną, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz 

oświadczenie wyrażenia woli opiekuna prawnego uczestnika konkursu, bez klauzuli 

informacyjnej (karty dołączone do regulaminu). 

6.  Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi. 

7.  Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu,  

ul. Łyskowskiego 28 z dopiskiem „KONKURS WIOSENNY”. 

8.  Termin składania/przesyłania prac upływa z dniem 22.03.2019 r. 

IV. Nagrody: 

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych. 

Kryterium oceny: 

- walory artystyczne, 

- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, 

- samodzielność wykonania. 

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane 

przez organizatora i sponsorów oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych. 

3. Werdykt jury jest postanowieniem ostatecznym. 

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi 04.04.2019 r.  

 Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: 

www.szkola8.torun.pl oraz zostanie wysłana mailowo do placówek nagrodzonych 

uczestników konkursu. 

5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 09.04.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 8 

w Toruniu; połączone będzie z wystawą prac konkursowych.  

V. Postanowienia końcowe: 
 
 1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego 

przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu. 

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Organizatorzy konkursu:      Dyrektor szkoły:  

mgr Kamila Grochala       mgr Grzegorz Bortnowski  

mgr Aleksandra Dziemecka 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 795 117 315 lub 506 464 265 



KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY               

WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ                                                                     

DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:                           

„WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY…” 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………..…………… 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna małoletniego: ……………..…………… 

Placówka, do której uczęszcza uczestnik konkursu: 

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

Opiekun artystyczny uczestnika konkursu: 

……….……………………………………………………………………………….… 

Wiek uczestnika konkursu / klasa: ……….……………………………………… 

Kategoria konkursowa uczestnika konkursu:…………………………………. 

Telefon kontaktowy opiekuna artystycznego: ………………………………… 

Telefon kontaktowy i adres e-mail placówki uczestnika konkursu: 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na warunki 

zawarte w Regulaminie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wiosna, wiosna, ach 

to ty…”. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

danych mojego dziecka; 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wytworów plastycznych mojego 

dziecka; 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 
 (Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów, nagrań audio za 
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu promocji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Toruniu). 

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

(imię i nazwisko dziecka – uczestnika Konkursu), 

którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem w celu udziału w Międzyszkolnym Konkursie 

Plastycznym „Wiosna, wiosna ach to ty…”. 

……………………………………………………….   

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* niepotrzebne skreślić 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i art. 14 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 dyrektyw 95/56/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 

późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu,  ul. 

Dziewulskiego 41 c,  87 - 100 Toruń, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Toruniu w Toruniu. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Grzybowska, tel. 566118992, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl 

a) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego 

”Wiosna, wiosna, ach to ty…” i opiekunów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: udziału przez 

uczestnika w organizowanym konkursie, promowania działalności Administratora, informowania o 

organizowanych przez Administratora wydarzeniach związanych z prowadzoną przez niego działalnością 

statutową. Przetwarzane przez Administratora dane będą wykorzystane wyłącznie dla celów powyżej 

wskazanych. 

3. Dane osobowe uczestników i opiekunów konkursu będą przechowywane w Szkole Podstawowej nr 8 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Toruniu przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z organizacja i 

przeprowadzeniem konkursu. Po wskazanym okresie dane te zostaną usunięte. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednak jest konieczne w celu udziału w Międzyszkolnym 

Konkursie Plastycznym „Wiosna, wiosna, ach to ty…” 

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu. 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z wyżej wymienionych uprawnień regulują art. 15-18 RODO. 

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. - Prezesa Urzędu   Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Przetwarzane na potrzeby konkursu dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa. W związku z publikacją prac na stronie internetowej szkoły : 

www.szkola8.torun.pl, dane osobowe laureatów i wyróżnionych: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, placówka, 

opiekun artystyczny, itp., będą udostępniane nieograniczonej liczbie odbiorców. 

9. Przetwarzane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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