
Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego 

„Projekt maseczki ochronnej dla dzieci” 

dla uczniów klas I-III  

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica przy Zespole Szkół  

w Turośni Kościelnej 

organizowany przez Mały Samorząd Uczniowski 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

I. Cele konkursu: 

- zwrócenie uwagi na sztukę , która jest wokół nas, nawet w domu 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach 

- popularyzacja działań artystycznych, 

- promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

- rozwijanie zainteresowań i pasji, 

- umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych. 

II. Miejsce konkursu:  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica przy Zespole Szkół w 

Turośni Kościelnej 

 

III. Warunki uczestnictwa:  

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III  

2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z celami 

konkursu, zrobienie zdjęcia wykonanej pracy, wysłanie 1 zdjęcia na podany adres: 

d.poslada@zs.turosnkoscielna.pl 
 

IV. Organizacja konkursu 

1.Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie 

Technika pracy: dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, maseczka 

wykonana  z tkaniny, itp. 
Forma: płaska lub przestrzenna 

Praca powinna być podpisana:  imię i nazwisko uczestnika konkursu,  klasa 

 

V. Komisja:  

W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 

VI. Termin składania prac: 

Zdjęcia wykonanych prac plastycznych należy wysłać do 2 czerwca 2020r. 

 

VII. Kryteria oceny konkursowych prac: 

- różnorodność wykorzystanych materiałów, 

- walory artystyczne i estetyczne, 

- samodzielność wykonania pracy, 

- oryginalność pomysłu. 

 

VIII. Podsumowanie konkursu: 

mailto:d.poslada@zs.turosnkoscielna.pl


Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zdjęcia najciekawszych prac zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej naszej szkoły. 

 

IX. Udział w konkursie  

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

Złożenie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do  bezpłatnej publikacji  zdjęć prac oraz wykorzystania 

podstawowych danych autorów w środków masowego przekazu informacji. 

X.Dane osobowe  

Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych. (w imieniu osób niepełnoletnich regulamin 

akceptują rodzice lub opiekunowie prawni.) Załącznik nr 1. 

      Załącznik nr 1. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z: 

Zapoznaniem się z regulaminem Szkolnego Konkursu Plastycznego „Projekt maseczki ochronnej dla dziecka” i 

w pełni akceptuję jego postanowienia oraz ponoszę odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia 

praw autorskich osób trzecich przez zgłoszoną pracę konkursową. 

Wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dziecka umieszczonych przy zdjęciu 

pracy, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Dobrowolnością podania danych i  prawie do wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Wyrażeniem zgody  na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przy zdjęciu pracy oraz 

wizerunku, informacji o sukcesach i osiągnięciach oraz innych danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa 

w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej. Zgoda 

obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu odwołania. 

Wyrażeniem zgody  na wykorzystanie danych osobowych  mojego dziecka zawartych przy zdjęciu pracy, 

wizerunku, informacje o sukcesach i osiągnięciach, w celach informacyjnych lub/i promocji Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej poprzez zamieszczenie na stronach internetowych 

placówki, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach itp. Zgoda obowiązuje od chwili jej 

wyrażenia do czasu odwołania. 

Przeniesieniem autora pracy konkursowej nadesłanej do konkursu plastycznego nieodpłatnie na Organizatora –  

Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna – 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. Przeniesie praw autorskich następuje na zasadach 

wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania pracy na 

wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora, na Organizatora 

przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. 

 

Rodzic/Prawny opiekun dziecka: 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Projekt maseczki ochronnej dla 

dziecka” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu plastycznego i w pełni akceptuję jego 

postanowienia oraz ponoszę odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich osób 



trzecich przez zgłoszoną pracę konkursową. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Projekt maseczki 

ochronnej dla dziecka” danych osobowych autora pracy umieszczonych przy pracy, w zakresie prowadzenia i 

realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie oraz wizerunku, 

informacji o sukcesach i osiągnięciach oraz innych danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w 

Szkolnym Konkursie Plastycznym „Projekt maseczki ochronnej dla dziecka” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej. Zgoda obowiązuje od chwili jej wyrażenia do czasu 

odwołania. 

Autora pracy konkursowej nadesłanej do konkursu przenoszę nieodpłatnie na Organizatora –  Szkołę 

Podstawową im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 4, 18-106 Turośń Kościelna – 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. Przeniesie praw autorskich następuje na zasadach 

wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania zdjęcia 

pracy na wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora, na 

Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów. 

 

                                                       

 
 

 


