
                                II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„WIELKANOCNA KARTKA ŚWIĄTECZNA ’’ 

w roku szkolnym 2019/2020 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim                                              
przy współpracy Biblioteki Publicznej w Miliczu 

REGULAMIN 

Treść niniejszego regulaminu jest umieszczona na stronie internetowej szkoły: 
www.spwziachowo.pl 

Informacji udziela p. Beata Walerjańczyk i p. Elżbieta Raburska – Szkoła Podstawowa                     
we Wziąchowie Wielkim, tel. 71 38 492 16. 

KOORDYNATORZY KONKURSU:  

Marlena Grodziska, Elżbieta Raburska, Beata Walerjańczyk 

CELE KONKURSU  

• Twórcze interpretowanie motywów plastycznych związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi; 

• Powrót do tradycji wykonywania kartek świątecznych; 

• Rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie niepowtarzalnych prac; 

• Promowanie zdolności artystycznych uczniów oraz pobudzenie ich aktywności 
twórczej; 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;  

• Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych;  

• Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat 
Wielkanocnych. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 1.Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas I-VIII z  powiatu 
milickiego. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  

I grupa klasy I-II 

II grupa klasy III-V 

III grupa klasy VI-VIII 

• Każda szkoła biorąca udział w konkursie  może dostarczyć maksymalnie 5 prac          
w każdej kategorii wyłonionych na etapie szkolnym Konkursu Plastycznego 
„Wielkanocna Kartka Świąteczna” 

• Etap szkolny konkursu należy przeprowadzić do dnia 2 kwietnia 2020r. 
Organizatorem etapu szkolnego są: dyrektor oraz nauczyciele przedmiotów 
artystycznych. 

• Warunkiem udziału w etapie powiatowym jest dołączenie do prac 
zakwalifikowanych uczniów załącznika nr 1 i przesłanie do 3 kwietnia 2020r. na 
adres: 

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim 

Wziąchowo Wielkie 47 

56-300 Milicz 

• Organizatorem etapu powiatowego  jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim                                              
przy współpracy Biblioteki Publicznej w Miliczu 

2.Uczestnictwo w konkursie polega na  stworzeniu przez uczestnika pracy plastycznej 
spełniającej warunki określone w regulaminie.  

3.Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami  własnymi autorów , wcześniej 
niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.   

5. Uczestnicy wykonują prace indywidualne w dowolnej technice plastycznej do formatu A5. 

6. Prace powinny zawierać na odwrocie kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko 
autora, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  

7. Prace konkursowe nie będą zwracane, organizator będzie mógł wykorzystać je w ramach 
własnych potrzeb z zachowaniem praw autorskich. 

8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystym wernisażu w Szkole Podstawowej we 
Wziąchowie Wielkim. Termin zostanie podany.  
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9.O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje komisja konkursowa składająca się                         
z organizatorów: pracowników SP Wziąchowo Wielkie, Biblioteki Publicznej w Miliczu oraz  
Ośrodka Kultury w Miliczu. 

KRYTERIA OCENY PRACY: 

Laureaci konkursu będą wyłonieni w dwóch obszarach: 

 1.Laureat Publiczności wyłoniony  w plebiscycie przez czytelników    Biblioteki Publicznej 
w Miliczu. Kartki zostaną wyeksponowane  w bibliotece Publicznej w Miliczu od  8 kwietnia  
do 30 kwietnia 2020r. Zostanie wybrana najładniejsza kartka na zasadzie oddawania głosów 
przez czytelników. Kartki wystawione w bibliotece będą po wstępnej segregacji.  

2.Laureat Konkursu Powiatowego w kategoriach klas I-II, III-V, VI-VIII 

• Prace będą oceniane  i nagradzane w kategoriach wiekowych: klas I-II, III- V, VI-VIII 

• Zgodność pracy z tematem – 2pkt 

• Estetyka wykonania – 2pkt. 

• Oryginalność i kreatywność pracy – 2pkt. 

• Wrażenie artystyczne-2 pkt. 

NAGRODY 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom ponadto przewidziane są 
nagrody książkowe oraz materiały edukacyjne. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie 
prezentacja  prac w Bibliotece Publicznej w Miliczu podczas plebiscytu czytelników               
w termonie 8-30 IV 2020r. 

 10.Każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim z siedzibą 
Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz, NIP 916-13-13-281, tel. 71 384 92 16, email:  spwziachowo@op.pl oraz 
Biblioteka Publiczna w Miliczu  z siedzibą Milicz ul.J.Piłsudskiego 14, 56-300 Milicz, e-mail: 
bibliotekamilicz@neostrada.pl, tel.71 384 00 96   
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej kancelaria@ergaomnes.pl  tel.553 588 000 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  
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a) w celach wynikających z organizacji II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna Kartka 
Świąteczna”  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać w każdej chwili 
odwołana.  
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dotyczy zwycięzców – np. w celach 
podatkowych o ile taki obowiązek wystąpi) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym celów marketingowych i służących 
promowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – aż do momentu wyrażenia sprzeciwu.  
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 
danych osobowych (podmioty przetwarzające), członkowie komisji konkursowej, osoby realizujące konkurs, 
inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.  
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania 
Konkursu, a następnie przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w 
konkursie.  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
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