
Świetlica szkolna serdecznie zaprasza na konkurs 

plastyczny 

"Pocztówka z Wesołej" 

etap szkolny 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej - prezentacja ciekawych miejsc w dzielnicy Wesoła 

budynków, instytucji, parków, skwerów, własnych osiedli i herbów Wesołej. 

2. Do wykonania pracy można użyć dowolnych materiałów i technik.  

3. Pocztówka powinna być wykonana w formie płaskiej.                                                                                          

4. Wielkość pracy plastycznej - A5 przyklejony na kolorowy arkusz formatu A4. 

5. Prace powinny zawierać metryczkę i oświadczenie (dostępne poniżej). 

6. W ocenie prac zostanie wzięta pod uwagę pomysłowość, estetyka wykonania, zaangażowanie    

oraz zgodność z tematem konkursu. 

7. Prace należy składać do 7 grudnia 2020 roku w świetlicy szkolnej lub na portierni szkoły. 

8. Prace będą oceniane w 3 kategoriach: Klasy 1, Klasy 2, Klasy 3-8. 

  

Spośród wszystkich zgłoszonych prac zostaną wybrane po 2 z każdego poziomu, które będą 

reprezentowały szkołę w dzielnicowym konkursie plastycznym "Pocztówka z Wesołej" 

organizowanym przez Świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS DZIELNICOWY „POCZTÓWKA Z WESOŁEJ” 

w roku szkolnym 2020/2021 

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia drukowanymi literami. 

 

I.Imię i nazwisko autora pracy:____________________________________ 

 

I.Klasa, do której uczęszcza autor pracy:______________________________ 

 

II.Tytuł pracy:________________________________________________ 

 

III.Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły:___________________________ 

                 ______________________________________________________________ 

IV.Imię i nazwisko opiekuna szkolnego:_______________________________ 

 

V.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Dzielnicowego Konkursu „Pocztówka z Wesołej”     

i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych umieszczonych 

na karcie zgłoszenia w celach wynikających z regulaminu tego konkursu. Dane osobowe pozyskane na 

potrzeby konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 

2018r. (Dz. U. 2018 r., poz.  1000) oraz 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  a podstawą przetwarzania danych osobowych 

mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia 

wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej 

organizatorów mediach, prasie lokalnej i materiałach promujących Konkurs. Zgłoszona do konkursu 

praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw 

innych osób oraz, że nie została ona zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 

 

        __________________________                                   ___________________________ 

(podpis uczestnika konkursu, autora)                           (podpis rodziców, prawnych opiekunów)     

     

                                                                                                                                                                                                                         



OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/na_______________________________________________________ 

uczeń/uczennica klasy______Szkoły Podstawowej_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

w związku z udziałem w konkursie dzielnicowym „Pocztówka z Wesołej” 

wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych 

organizatorów konkursu oraz ich przetwarzanie zgodnie z ustawą RODO z dnia 25 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz 

dalszego wykorzystania prac. Udzielam niniejszym nieograniczonej w czasie 

nieodpłatnej zgody na wykorzystanie przez organizatorów, niezależnie, na równych 

prawach mojej pracy na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub 

czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

a) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp               

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie, 

b) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w innych sieciach. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia    

i oceny konkursu. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich. 

 

__________________________                                              ___________________________ 

(podpis uczestnika konkursu)                                          (podpis rodziców, prawnych 

opiekunów) 

 

 

                                                           _____________________ 

(pieczęć szkoły) 

 

 


