REGULAMIN
X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Baśnie i legendy
kaszubskie” jest Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego
w Gdańsku.
2.Tematyka prac: Baśnie i legendy kaszubskie.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów kl. I – VIII w podziale na kategorie
wiekowe.
4. Cele konkursu:
- przybliżenie uczestnikom konkursu bajek i baśni kaszubskich;
- kształtowanie postaw twórczych i kreatywności;
- prezentacja własnych dokonań twórczych;
- poszukiwanie nowych środków wyrazu;
- pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;
- kształtowanie wrażliwości na piękno;
- wyrażanie odczuć w formie plastycznej;
- rozwój umiejętności i wrażliwości plastycznej.
5.Konkurs przebiega w trzech etapach.
I etap – szkolny
Do etapu szkolnego przystępują wszystkie dzieci chętne do artystycznego
zmierzenia się z interpretacją wybranej przez siebie legendy lub baśni kaszubskiej.
Nauczyciel opiekun wybiera po 2 prace z każdej klasy.

II etap - powiatowy
Spośród prac zgromadzonych w etapie szkolnym powołana komisja typuje
po 2 prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną przesłane na adres
organizatora do dn. 10 marca 2022r.
III etap – wojewódzki
Komisja powołana przez Organizatora ocenia nadesłane prace, wyłania
zwycięzców i przygotowuje listę nagrodzonych, którą umieszcza na stronie
internetowej Organizatora.
6. Kryteria oceniania:
- zgodność z tematyką baśni/legendy;
- indywidualność interpretacji tekstu;
- oryginalność plastycznej wypowiedzi;
- estetyka wykonania pracy.
7. Format prac: A 4 i A 3.
8. Technika dowolna (tylko formy płaskie i bez materiałów sypkich i brokatów).
Prace powinny mieć zakomponowane całe tło.
9. Wiek uczestników: uczniowie klas I-VIII.
10. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria: klasy I-III; II kategoria: klasy IV- VI; III kategoria: klasy VII – VIII
11. Nagrody.
Każda kategoria zostanie nagrodzona: I miejsce, II miejsce, III miejsce
i wyróżnienie.
12.Terminarz
Dostarczenie prac – do 10 marca 2022r.
Ogłoszenie wyników – 22 marca 2022r.
Wręczenie nagród 8 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 82 im. prof. Jana
Czochralskiego w Gdańsku, ul. Radarowa 26.
Uwaga! Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatora.
14. Prace należy przysyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres:
Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego
ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk
15. Prace zniszczone lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę.
16. Każda szkoła może przesłać do 2 prac z danej kategorii.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród.
18. Każda praca powinna zostać opatrzona następującymi danymi na odwrocie
wraz z dołączonym zgodą (poniżej):

Imię i nazwisko ucznia (litery drukowane !)
Temat pracy

Klasa
Nazwa, adres i telefon szkoły, adres mailowy

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel)

…………………………………………………………………
Miejscowość, data

ZGODA NA UDZIAŁ W IX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / mojego podopiecznego1:

.……………………………………………………………………………………………………...
.........…………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika, klasa)
w X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
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.
……………………………………………….
czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,
i jakimi sposobami, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, ul.
Radarowa 26, 80-298 Gdańsk Tel.58 3495669
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodo@cdiap.eu
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w którym uczestnik podaje swoje
dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i szkoły, do której uczęszcza). Przetwarzanie wskazanych powyżej
danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania
zwycięzcom nagród w Konkursie.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, wyrażonej przez
świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody lub do zakończenia roku szkolnego
2021/2022 w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa.
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania,
prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie
Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania
żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości
przetwarzania przez nas tych danych.
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Niepotrzebne skreślić.

