
         MIEJSKI  KONKURS 
                  PLASTYCZNY
 „WYPISZ  WYMALUJ  EKOLOGIĘ”

Świetlica szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu zaprasza dzieci z klas 
I  –  III  do  udziału  w  miejskim  konkursie  plastycznym  pt.:  ,,Wypisz  wymaluj  ekologię”.

Regulamin konkursu

1. Organizacja:

Organizator konkursu plastycznego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

im. Franciszka Juszczaka

ul. Stanisławowska 38-44

54-611 Wrocław

Partnerzy konkursu:

2. Cele konkursu:

- zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej,

- propagowanie idei proekologicznego stylu życia,

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,

- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.



3.  Uczestnicy: Uczestnikami  konkursu są uczniowie z  klas  I-III  placówek znajdujących się  na
terenie Wrocławia.

4. Zadanie konkursowe: zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu na torbę promującego
ekologię  przy  użyciu  obrazu  i/lub  słów,  nawiązując  do  nazwy  konkursu:  „Wypisz  wymaluj
ekologię”. Prace z wypełnionymi zgodami (4 załączniki, wypełnione drukowanymi literami) należy
przesłać pocztą na adres Organizatorów z dopiskiem „Świetlica – konkurs WWE” lub dostarczyć
osobiście. Metryczkę należy przykleić z tyłu pracy konkursowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

im. Franciszka Juszczaka

ul. Stanisławowska 38-44

54-611 Wrocław

Świetlica – konkurs WWE

5. Technika wykonania prac: dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i brudzących)

6. Format prac: A4

7. Terminy:

    Termin nadsyłania prac: 20.05.2022 r. 

    Rozstrzygnięcie konkursu: do 27.05.2022 r.

8. Nagrody:

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich nauczyciele przygotowujący pamiątkowe
dyplomy.

2. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród Pocztą Polską dla Laureatów.

9. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły:

www.sp25wroclaw.pl



10. Zasady oceniania prac:

- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,

- ogólna estetyka i czytelność projektu,

- stopień opanowania technik plastycznych.

11. Uwagi dodatkowe:

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

2. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.

3. Opis pracy (metryczka) oraz pozostałe załączniki powinny być wypełnione drukowanymi 
literami. Metryczkę należy przykleić z tyłu pracy konkursowej.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, płaska, jednakże nie należy używać materiałów sypkich 
i brudzących.

5. Liczy się data dotarcia pracy do Organizatora (nie data stempla pocztowego).

6. PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ OCENIANE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:

Katarzyna Fudali

Katarzyna Kopeć

Sylwia Wróbel



Załącznik 1/4

Metryczka

Imię i nazwisko autora: ………………………………………..

Klasa: …………………..

Adres placówki: ……………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:

…………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………..

E-mail …………………………………………………………

________________________________________________________________________________

Załącznik 2/4

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DZIECKA

Ja,  niżej  podpisany/a  …………………………………………….  będący/a  opiekunem  prawnym
………………………………………………….../imię i nazwisko osoby będącej podmiotem zgody/
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyżej wymienionej osoby, obejmujących imię
i nazwisko, klasę oraz adres szkoły przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu na
potrzeby Miejskiego Konkursu Plastycznego „Wypisz wymaluj ekologię”.

Data Czytelny podpis rodzica/ opiekuna dziecka

…………………………………. ……………………………………………..



Załącznik 3/4

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka w organizowanym przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu Miejskim Konkursie Plastycznym

pt. „Wypisz wymaluj ekologię”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………
(imię i nazwisko) w Miejskim Konkursie Plastycznym pt. „Wypisz wymaluj ekologię”.

2.  Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej
w materiałach  promocyjnych związanych z  konkursem, prezentacjach pokonkursowych oraz na
stronie internetowej organizatora konkursu.

Data Czytelny podpis rodzica/ opiekuna dziecka

…………………………………. ………………………………………………



 

Przyjmuję do wiadomości 

 

……………………………………………………………………. 
podpis 

Załącznik 4/4  

 

Klauzula informacyjna 
 
 
 

Zgodnie z art. 13 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 dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani/uczniów/wychowanków danych osobowych jest 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 15 we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Stanisławowskiej 38-44, tel: 71 783 14 50, mail: sp25@reset2.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 15 

możliwy jest pod adresem email (adres email): 

astarzyk3103@wroclawskaedukacja.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu 
realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) w celu realizacji konkursu 
plastycznego. 

4. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy 
zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez 

Państwowe Archiwum we Wrocławiu. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 
względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości 
 

……………………………………………………………………. 
Podpis
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