
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”  pod hasłem „Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”

REGULAMINREGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

PLASTYCZNEGO 
„ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”„ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE”

pod hasłem 
”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

Patronat Honorowy: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

ORGANIZATORZY:

1. Organizatorem konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Dąbrowie
Tarnowskiej w osobach: Małgorzata Gawlik, Renata Klimek.

FORMA IMPREZY: konkurs ogólnopolski

UCZESTNICY: 

Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  i  wychowanków  świetlic  szkolnych,
w kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz świetlice szkolne. 

CELE KONKURSU:

1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci, a także  seniorów.
2. Uświadomienie  uczniom  potrzeby  poznania  i  utrwalenia  zasad  i  przepisów  ruchu  pieszych

w drodze do i ze szkoły.
3. Zainteresowanie uczniów,  nauczycieli  i  rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych

uczestników ruchu drogowego.
4. Uświadomienie  uczniom  i  seniorom  konieczności  noszenia  elementów  odblaskowych,  według

obowiązującej ustawy o obowiązku noszenia odblasków.

TEMAT:

1. Tematyka  prac  konkursowych  „ODBLASKOWO,  WIDOCZNIE,  BEZPIECZNIE”  obejmuje
bezpieczeństwo dzieci i seniorów w ruchu drogowym. 

2. Prace  powinny  być  artystyczną  wypowiedzią  uczestnika  konkursu  na  temat  bezpiecznego
poruszania się dzieci i seniorów wieczorem po drodze. 

ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez jednego autora. 
2. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem.
3. Format pracy konkursowej: A3.
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4. Technika prac dowolna (na papierze).
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
6. Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. Pod uwagę

będą brane tylko PRACE PŁASKIE.
7. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 
8. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane drogą elektroniczną. 
9. W  przypadku  zgłaszania  więcej  niż  jednej  pracy  do  konkursu  z  jednej  placówki,  należy

dołączyć wypełnioną listę prac (Załącznik nr 3).
10. Każda praca powinna posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i przyklejoną na odwrocie pracy

w prawym dolnym rogu metryczkę (Załącznik nr 1) zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora pracy,  kategorię,  nazwę,  adres i  dane kontaktowe placówki  zgłaszającej pracę,  imię
i nazwisko  nauczyciela  lub  wychowawcy.  Prace  nie  podpisane,  anonimowe  lub  z  metryczką
wypełnioną ODRĘCZNIE nie będą zakwalifikowane do konkursu.

11. Rodzic  /  Opiekun  Prawny  w  imieniu  niepełnoletniego  uczestnika  konkursu  oraz  opiekun
z ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz
podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2).
Brak  podpisanego  dokumentu  przez  Rodzica  /  Opiekuna  prawnego  uczestnika  oraz
nauczyciela  /wychowawcy  z ramienia  placówki  kierującej,  skutkować  będzie
niezakwalifikowaniem pracy/prac do konkursu. 

12.  Wszystkie załączniki oprócz metryczki, nie powinny być przyklejane / przypinane na odwrocie
pracy, lecz dołączone do kompletu.

13. W konkursie nagradzani są autorzy trzech najwyżej ocenionych prac w czterech  kategoriach.
14.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

ZASADY OCENY PRAC:

Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

A.  zgodność pracy z tematyką konkursu,
B.   indywidualny, oryginalny i twórczy sposób wypowiedzi, 
C.   komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy,
D.   walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
D.   staranność  i estetykę wykonania. 

TERMIN:
1. Prace konkursowe należy przesłać listownie do 30 października 2021 roku (liczy się data wpływu

pracy do placówki) na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Matejki 8

33-200 Dąbrowa Tarnowska
z dopiskiem VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”
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2. Prace przekazane po terminie nie będą podlegały ocenie jury.

 SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW:

1. Jury  konkursu  powołane  przez  Organizatora  dokona  oceny  prac  i  przyzna  nagrody  oraz
wyróżnienia zgodnie z kryteriami wymienionymi w dziale „ ZASADY OCENY PRAC” . 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w następujących kategoriach: 
 klasy I - III SP 
 klasy IV - VI SP 
 klasy VII - VIII SP
 świetlica szkolna.

3. Wybór przez jury zwycięskich i wyróżnionych prac jest decyzją ostateczną. 
4. Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz

FB szkoły, a także na stronach internetowych gminy i powiatu.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 roku  
2. Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane do szkół pocztą. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestników, którzy naruszą

zasady regulaminu.
4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega

sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych, do bezpłatnej
prezentacji  i  publikacji  prac  oraz  wizerunku  i  danych  personalnych  ich  autorów (wystawy,
publikacje prasowe, informacje internetowe).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
6. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

                                                                                                                                        Organi
zatorzy:

Małgorzata Gawlik, Renata Klimek -  nauczyciele SP nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej
Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Matejki 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 731 952 555
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Załącznik nr 1     do Regulaminu VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ODBLASKOWO, 
WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem ”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJMETRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Prosimy wypełniać komputerowo

Imię i nazwisko autora 
pracy 

Klasa/świetlica szkolna

Nazwa, telefon, adres 
e- mail, szkoły / 
placówki kierującej

Województwo

Imię i nazwisko oraz 
telefon nauczyciela lub 
wychowawcy z ramienia 
placówki kierującej
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Załącznik nr 2     do Regulaminu VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ODBLASKOWO, 
WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem ”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

OŚWIADCZENIE

 Ja,  ……………………........……................................………  będący  Rodzicem/Opiekunem  prawnym
uczestnika konkursu ……………………………........................................................................................................
                                                              (imię i nazwisko dziecka)
a)  oświadczam,  iż  zapoznałem/am się oraz akceptuje Regulamin VII OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem
”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

                                                                             TAK / NIE *

b) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów filmowych,
zawierających  dane  osobowe  mojego  dziecka  oraz  zdjęcia  jego  pracy  konkursowej
zarejestrowanych  podczas  ww.  konkursu  i publikację  na  stronie  internetowej  i  FB  Szkoły
Podstawowej  nr  2  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  stronach  internetowych:  Urzędu  Miejskiego,
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. 

c)  na profilach internetowych zarządzających przez Szkołę Podstawową nr 2 w Dąbrowie
Tarnowskiej oraz w prasie i mediach, w celu promowania i informowania o działalności placówki

                                                                                                      TAK / NIE * 

..........................................                      ...................................................................................................
Miejscowość, data                             Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE

Ja, …………………….............................…..........………… będący nauczycielem / opiekunem / wychowawcą
z  ramienia  placówki  kierującej  ..............................................................................................:
oświadczam,  iż  zapoznałem/am  się  oraz  akceptuje  Regulamin  VII  OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem
”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

                                                                                                    TAK / NIE * 

..........................................                                                    ......................................................................
Miejscowość, data                                                    Podpis Nauczyciela/Opiekuna z ramienia placówki kierującej

*należy zaznaczyć
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika
w Dąbrowie Tarnowskiej, mieszcząca się na ul. Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. 
Celem przetwarzania danych jest: udział ucznia/wychowanka w konkursie ogólnopolskim oraz
umieszczanie wyników konkursu podczas promowania działań szkoły. 
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych
jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949
i 1292), Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017, poz. 59). 
Zebrane  dane  będą  przechowywane  do:  zakończenia  trwania  konkursu  ogólnopolskiego,
a następnie zostaną przekazane do szkolnego archiwum, bądź zniszczone w określonym czasie
na  podstawie  przepisów  prawa.  Zebrane  dane  mogą  być  przekazywane:  odbiorcom
organizującym  konkurs  ogólnopolski,  międzyszkolny,  olimpiadę,  zawody  sportowe,  tj.  inna
szkoła oraz współorganizator, patron honorowy. 
Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  /  organizacji
międzynarodowej. 
Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do
przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21),
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie
np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia oochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją  niepodania  danych osobowych  będzie  brak możliwości  uczestnictwa ucznia
w konkursie. 

 …………………………………………                 ..................................……………………………………………………………… 
Miejscowość, data                       Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

dotyczącą przetwarzania danych osobowych
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Załącznik nr 3     do Regulaminu VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ODBLASKOWO, 
WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” pod hasłem ”Odblaskowy senior - odblaskowy wnuczek”

Lista prac konkursowych*

Nazwa placówki : ....................................…………………………………………………………………………….………………. 

Adres placówki: …....................................……………………………………………………………………………………………. 

Województwo: …....................................……………………………………………………………………………………………… 

 Telefon do placówki / email:……....................……………………………………………………………………………………..

*prosimy wypełnić komputerowo
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Lp. Imię i nazwisko autora pracy Klasa/
Świetlica

Imię i nazwisko, telefon,
nauczyciela / /wychowawcy/

opiekuna
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.




