
 

   

 

REGULAMIN KONKURSU PLASYCZNO-GRAFICZNEGO 

„Pokój, najważniejsze słowo świata” 

dla uczniów  szkół podstawowych z gminy Nasielsk 

 

 

§ 1 

CELE KONKURSU 

• propagowanie idei pokoju i poszanowania praw człowieka; 

• prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej 

hasłem programowym konkursu; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży; 

• poszukiwanie twórczych rozwiązań;  

• rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania zjawisk zachodzących  

w otaczającym świecie, będących naruszeniem prawa do spokojnego i godnego życia. 

§ 2 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu plastyczno-graficznego jest Szkoła Podstawowa im. Pierre’a 

de Coubertina w Budach Siennickich. 

2. Honorowy patronat na konkursem objął Burmistrz Nasielska. 

3. Konkurs został zorganizowany w związku z obchodami „Dnia Patrona”, barona Pierre’a 

de Coubertina, który jako inicjator organizowania Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 

uważał sport nie tylko za środek hartowania ciała, ale przede wszystkim za uniwersalną 

metodę wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju. 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Hasło konkursu: „Pokój, najważniejsze słowo świata”. Każda praca powinna 

zawierać słowo POKÓJ oraz jego plastyczne lub graficzne odzwierciedlenie. Prace 

konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną lub graficzną będącą reakcją, 

przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. 

Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego 

człowieka. 

2. Uczestnicy:  

• uczniowie klas I-III praca plastyczna 

• uczniowie klas IV-VIII praca plastyczna lub graficzna 

Prace grupowe nie będą oceniane 

3. Ilość i format prac: 

• maksymalnie 1 praca jednego autora  

• format A3 (42 x 29,7 cm). 

•  prace nie mogą być oprawione.  

• prace graficzne format jpg. 



    

  

 

2 
 

 

 

4. Technika:  

• klasy I-III - praca plastyczna - malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne 

techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle 

• klasy IV-VIII – do wyboru praca plastyczna (malarstwo, pastel, rysunek, grafika 

oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle) lub 

grafika wykonana w dowolnym programie graficznym, zapisana w formacie jpg. 

5. Termin i miejsce składania prac:  

• prace plastyczne dostarczamy do Szkoły Podstawowej im. Pierre`a de Coubertina w 

Budach Siennickich do 1.04.2022r. wraz z podpisaną zgodą przez rodzica/opiekuna 

prawnego ZAŁĄCZNIK nr 1 

• Opis prac na odwrocie: musi zawierać imię i nazwisko (prosimy o czytelne 

podpisywanie prac), wiek, klasa i adres placówki. 

• grafikę przesyłamy na adres mailowy:  marta.brzeska@budysiennickie.edu.pl w 

formacie jpg. do 1.04.2022 r. W tytule maila wpisujemy: Konkurs Graficzny, imię 

i nazwisko, wiek, klasa, nazwa placówki. Nazwa pliku ma zawierać imię  

i nazwisko autora. W złączniku prosimy o dołączenie zdjęcia/skanu podpisanej 

zgody rodzica/opiekuna prawnego ZAŁĄCZNIK nr 1. 

• Prace po terminie nie będą przyjmowane.  

 

§ 4 

OCENA PRAC 

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w trzech 

kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VIII praca plastyczna, klasy IV-VIII grafika. 

2. W każdej kategorii zostaną wybrane 2 prace do nagrody głównej. 

3. Komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii wyróżnienia. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.  

§ 5 

TERMINARZ 

 

1. Prace należy nadsyłać do 1 kwietnia 2022 r. 

2. Ocena prac nastąpi 4 kwietnia 2022 r.  

3. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana 6 kwietnia 2022r. na stronie 

internetowej szkoły  https://budysiennickie.edu.pl/ oraz na Facebooku szkoły. 

4. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy 

odbędzie 8.04.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Pierre1a de Coubertina podczas 

uroczystości z okazji Dnia Patrona. 

 

§ 6 

UWAGI 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.  

2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich. 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie autorów prac nadesłanych do konkursu:  

• zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  

z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu przez Szkołę Podstawową im. Pierre`a de Coubertina w Budach 

Siennickich dla celów statutowych;  
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• zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażają zgodę  

na nieodpłatne utrwalenie wizerunku zgłaszanego uczestnika konkursu w formie zdjęcia 

analogowego i cyfrowego / nagrania audio/ nagrania video, a także użycie wizerunku na 

fotografiach i materiałach filmowych; 

• oświadczają, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza 

niczyich dóbr osobistych ani innych praw; 

• oświadczają, iż podali dane dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani  

o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

§ 7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de 

Coubertina w Budach Siennickich.  

- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach 

przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do 

złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. 

- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 

Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.  

- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały 

zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie 

nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi 

Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z art. 28 Rozporządzenia UE. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) 

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

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

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

w Konkursie plastyczno–graficznym pt. „Pokój, najważniejsze słowo świata”. 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 30.08.2019r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.2019 poz1781/ 

 

……………………………………………….  

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


