
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„ Świat w kolorze niebieskim” 

Kolor niebieski jest kolorem autyzmu.To także symbol godności, mądrości  

i przyjaźni, spokoju,  

a także kreatywności i inspiracji twórczej. 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem  konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. m. Grzegorzewskiej  

we Włocławku, ul. Nowomiejska 21  

II. Cele konkursu 

1. Zachęcenie uczniów i nauczycieli do zainteresowania się tematyką związaną 

 z zagadnieniem autyzmu. 

2. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni uczniów. 

3. Nauka wyrażania swoich przemyśleń i odczuć w różny sposób. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w następujących kategoriach 

wiekowych: 

a. Szkoły podstawowe – 3 kategorie wiekowe 

-  I kategoria uczniowie  klas  I – III 

-  II kategoria uczniowie  klas IV – VI 

-  III kategoria uczniowie klas VII -  VIII 

2. Praca plastyczna musi być autorstwa zgłaszającego, nigdzie wcześniej  niepublikowanego, 

niedopuszczalny jest plagiat lub też zgłoszenie nie swojej pracy.  Przekazanie pracy na 

konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

3. Autor, dokonując zgłoszenia poprzez sam fakt przesłania pracy lub zdjęcia  zaświadcza, że 

jest jego autorem, posiada wszelkie prawa autorskie do pracy.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej   

( 1 praca od jednego uczestnika)w formacie A 4.                                                                                                                        

W przypadku pracy plastycznej  technika pracy jest dowolna. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć poprawnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ. 

6. Szkoły podstawowe mogą zgłosić max  po 9 prac / po 3 prace w każdej 

 z kategorii . 



7. Prace należy złożyć do dnia 25 marca 2019 r. bezpośrednio w sekretariacie  

Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku. 

8. Prace wraz z Kartami Zgłoszeniowymi należy przekazać w kopercie opatrzonej dopiskiem  

„ Świat w kolorze niebieskim”. 

IV. Ocena prac konkursowych 

1. Wyboru najciekawszych prac konkursowych dokona JURY powołane przez organizatorów 

konkursu. 

2. Jury weźmie pod uwagę : 

 umiejętność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność . 

3. Decyzje  Jury są ostateczne. 

 

V. Podsumowanie  konkursu 

 

1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie / osobiście, 

poprzez rodziców lub opiekunów, poprzez dyrekcję szkoły lub wskazanych nauczycieli/  

w terminie do 29 marca br.  

2. Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Centrum Kultury „BrowarB”,  

ul. Łęgska 28  w dniu 3 kwietnia 2019 r. podczas konferencji informacyjnej w ramach 

obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pn.  NIEBIESKI WŁOCŁAWEK 2019. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie w dniu 01 kwietnia 2019 r.  

w Zespole Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 21  

godz. 10.00 . 

8. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej wnosi wyłącznie uczestnik konkursu. 

Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagród i dyplomów nie obciążają  organizatora. 

 

VI. Podsumowanie  konkursu 

 

1. Organizator przyzna nagrody  i dyplomy. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej 

z kategorii wiekowych. 

2. Nauczyciele/ opiekunowie otrzymają podziękowania w formie dyplomów. 

3. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy: 

- koordynator zadania Wiesława  Siedlecka 600 912 334 

- koordynator zadania Agnieszka Trzebuchowska 693 119 217 

 

VII. Dane osobowe i prawa autorskie. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia      

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

- Zespół Szkół nr 3 we Włocławku. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Świat  

w kolorze niebieskim”. 



 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia 

wymienionego przedsięwzięcia. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczeni a przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w danym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan,  

            iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego        

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym.  

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym przedsięwzięciu. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcą danych będzie tylko organizator Konkursu. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Dla Uczestnika konkursu plastycznego pn.  

„ Świat w kolorze niebieskim” 

Imię i nazwisko Uczestnika  
 

 

Klasa 
 

 

Nazwa Szkoły 
 

 

Adres szkoły  
 

 

Imię i nazwisko Opiekuna z ramienia szkoły 
 

 

Numer telefonu Opiekuna 
 

 

Adres e-mail Opiekuna  

Numer telefonu Rodziców/ Prawnych 
Opiekunów Uczestnika 

 

Numer telefonu Uczestnika                                                 
( dot. pełnoletnich Uczestników) 

 

 PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY DRUKOWANYMI LITERAMI. DZIĘKUJEMY. 

 

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

( pieczęć szkoły zgłaszającej)                                                              (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Jako rodzic/prawny opiekun ………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                       Imię i nazwisko autora pracy konkursowej 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu 

zgłoszeniowym przez Zespół Szkół nr 3, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek, zgodnie z Ustawą   

z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. 

 Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest konieczne do zgłoszenia udziału w konkursie. 

 Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że podanie danych jest dobrowolne, 

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia 

żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Data ipodpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 


