
KONKURS PLASTYCZNY 
 „CZTERY PORY ROKU NA KASZUBACH” 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa w Częstkowie 



REGULAMIN GMNINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Cztery pory roku na Kaszubach” 

dla uczniów szkół podstawowych 
  

1. Organizator:  

Szkoła Podstawowa w Częstkowie 

2. Założenia programowe:  

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas 0 – VIII. 

3. Cele konkursu: 

•  Rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci. 

• Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży krajobrazem i kulturą Kaszub. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych oraz pogłębienie wiedzy o własnym regionie. 

• Promowanie piękna Kaszub 

• Promowanie młodych talentów plastycznych 

• Rozwijanie umiejętności manualnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

najmłodszych uczniów 

4.  Warunki uczestnictwa: 

Uczniowie uczestniczą w konkursie w trzech grupach wiekowych: klasy 0 – II,  III-V  

oraz klasy VI – VIII. 

 Prace mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną na podłożu papierowym, jednak 

w taki sposób, aby możliwe było ich skanowanie. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4, samodzielnie wykonane prace 

(po jednej z każdej pory roku). 

Jedna praca to jedna pora roku. 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 30 prac (po 10 z każdej kategorii wiekowej). 

Format prac: A 4 (prace o innym formacie nie będą brane pod uwagę przez Organizatora). 

Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie pracy): 

imię i nazwisko autora 

data urodzenia/klasa 

adres i tel. szkoły 

imię, nazwisko, telefon opiekuna artystycznego 



Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Organizacja konkursu: 

Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury. 

Organizatorzy nie odsyłają prac oraz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 

reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych. 

  

6.  Nagrody: 

Dla laureatów przewiduje się nagrody w postaci kalendarza na rok 2022 ze zdjęciami 

nagrodzonych prac. 

  

   7. Kryteria oceny: 

• Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac. 

•  Indywidualne potraktowanie tematu. 

•  Zgodność pracy z tematem przewodnim. 

•  Samodzielność w wykonaniu pracy. 

  

  

    8.Termin nadsyłania prac: 15 listopada 2021 roku. 

  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od końca terminu nadsyłania prac. 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem: 

www.czestkowo.szkolna.net 

Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2021 roku. O dokładnym terminie wręczenia nagród 

szkoły zostaną poinformowane e-mailem. 

  

Prace należy dostarczyć na adres: 

Szkoła Podstawowa w Częstkowie 

ul. Szkolna 9 

84-217 Szemud 

Informacji na temat konkursu udzielają: 



Ewa Naczk, Jolanta Uhlenberg 

tel. 58 676-12-97 

e-mail: eja.naczk@wp.pl 

Z A P R A S Z A M Y !!! 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Częstkowie e-mail: 
szkola_czestkowo@interia.pl , tel. 58 676 12 97. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Przyborowski, z którym można kontaktować się  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: gryfinspektor@gmail.com  

3) Jakie Pani/Pana dane przetwarzamy: Szkoła Podstawowa w Częstkowie zbiera  
od uczestników konkursu plastycznego „Cztery pory roku na Kaszubach” następujące 
informacje o charakterze prywatnym: imię i nazwisko autora; data urodzenia; 
nazwa i adres szkoły; klasa; telefon/email; imię i nazwisko opiekuna. 

4) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu:  
- przeprowadzenia konkursu plastycznego „Cztery pory roku na Kaszubach”; 
-  zamieszczenia wyników, imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej, facebook  
w sprawach dotyczących konkursu plastycznego „Cztery pory roku na Kaszubach”;  
-  dane są wykorzystywane do bieżącej obsługi konkursu przed, jak i w trakcie jego trwania.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody  
oraz prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………………………. 
Klasa …………… 
Data urodzenia …………… 
Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
Tel. /email…………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………… 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  
i przeprowadzenia konkursu, nieodpłatne wykorzystanie i publikację pracy plastycznej  
przez organizatora konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję 
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  
w Częstkowie przy ul. Szkolna 9, 84-217 Szemud. Posiadam wiedzę, że podanie danych  
jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

                                                        ………………………………….. 
                                                             (podpis rodzica /opiekuna) 

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………………………. 
Klasa …………… 
Data urodzenia …………… 
Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
Tel. /email…………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………… 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji  
i przeprowadzenia konkursu, nieodpłatne wykorzystanie i publikację pracy plastycznej  
przez organizatora konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję 



do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  
w Częstkowie przy ul. Szkolna 9, 84-217 Szemud. Posiadam wiedzę, że podanie danych  
jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

                                                        ………………………………….. 
                                                             (podpis rodzica /opiekuna) 
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