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REGULAMIN KONKURSU 
 
 

I. ORGANIZATORZY 

 
-  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” w Warszawie. 
 

II.   UCZESTNICY KONKURSU 

 

- Konkurs jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich uczniów klas 4 – 8. 

 
III.   ZASADY KONKURSU  

 
1. Uczniowie zobowiązani są do stworzenia pracy plastycznej, która będzie poruszać 

kwestie odzyskania przez Polskę Niepodległości lub Powstania Listopadowego. 

 

2. Każda nadesłana praca może mieć tylko jednego autora. 

 

1. Nadesłane prace, należy oddać do organizatora konkursu: Bartłomiej Offerczak, 

Jakubowska Małgorzata, nauczyciele historii. 

 

3. Nadesłane prace przechodzą na własność głównego organizatora konkursu – 

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie. 

 

4. Prace nie spełniające kryteriów regulaminowych – nie będą oceniane.  

 
IV.   CELE KONKURSU 

 

− poznawanie historii Polski XIX i XX w. 

− poznawanie losów i dziejów Polaków w okresie zaborów oraz tuż po odzyskaniu 

niepodległości; 

− kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz poszanowania dla 

dziedzictwa kulturowego; 

− kształtowanie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy poprzez sztukę. 

− zachęcanie do szacunku do drugiego człowieka i zdrowej rywalizacji. 

 

V. ORGANIZACJA KONKURSU 

 
2. Do końca października ogłoszenie konkursu przez organizatora (umieszczenie 

regulaminu na stronie internetowej szkoły). 

3. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie wypełniają kartę zgłoszeniową  

i oddają ją organizatorowi konkursu – Bartłomiej Offerczak, Jakubowska 

Małgorzata. 
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1. Prace plastyczne jako prace konkursowe oddane mają być do szkolnego 

organizatora do końca listopada, każda praca powinna zawierać imię  

i nazwisko oraz klasę.  

 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku grudnia. 

 
3. O wynikach konkursu wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni na początku 

grudnia. Komisja konkursowa powołana przez Dyrekcję Szkoły wyłoni laureatów 

konkursu.  

 
4. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych autora oraz opiekuna w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem konkursu. Każdy uczestnik musi mieć pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie (zał. 1) 

 
5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Autorzy wyrażają zgodę na 

ich opublikowanie. 

 
6. Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” w Warszawie. Koordynatorami konkursu są nauczyciele historii 

Bartłomiej Offerczak oraz Małgorzata Jakubowska. 

  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do 

organizatora.  

 

2. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu 

konkursu”. 

 

5. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie i oświadczenia o samodzielnym 

napisaniu pracy konkursowej oraz zgoda na publikację pracy.  
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Załącznik 1 

 

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” 

ul. Cieplarniana 23 

05-077 Warszawa – Wesoła 

 

 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

………………………………… 

Klasa 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Konkursie 

historyczno-plastycznym „Powstańczy listopad w sztuce uczniów” organizowanego przez 

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” z siedzibą przy ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa – Wesoła, danych 

osobowych moich i mojego dziecka w celach i zakresie wynikających  

z organizacji 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu „Powstańczy listopad w sztuce uczniów”, 

którego było uczestnikiem, na stronie internetowej szkoły http://www.sp353.pl 
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Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu jest 

 moje dziecko …………………………………………………………(imię nazwisko), 

 które samodzielnie ją wykonało.  

Zostałem/am poinformowany/a, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 353 im. 

„Wielkich Odkrywców”, ul. Cieplarniana 23, 05 – 077 Warszawa. 

2. Inspektor Danych osobowych - iod.wesola@edukompetencje.pl  

3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego 

promocji na stornach internetowych organizatora konkursu oraz przez okres 

wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem 

archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu).  

4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, 

ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.  

6. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 

Podanie danych osobowych dziecka i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

 dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.  

 
……………………………………………………………..  

                                                         /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
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