
DZIELNICOWY KONKURS 

PLASTYCZNY DLA ŚWIETLIC SZKOLNYCH 

 „POCZTÓWKA Z WESOŁEJ” 

 

Świetlica przy  Szkole Podstawowej nr 385 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 w Warszawie, ul. Klimatyczna 1 

 

zaprasza 

uczniów klas I – III oraz IV 

do udziału w świetlicowym konkursie plastycznym, promującym 

dzielnicę Wesoła. 

 

Ideą konkursu jest prezentacja ciekawych, bliskich sercu miejsc 

w dzielnicy, gdzie dzieci uczą się i mieszkają, pobudzenie uczuć 

patriotyzmu lokalnego, promocja dzielnicy Wesoła. 

 

Organizator: zespół nauczycieli świetlicy  sala 19 

tel. do kontaktu w godz. 8:00 -17:30 

601 055 610 

 

 

 



Regulamin konkursu: 

Cele konkursu: 

 zainteresowanie historią i wizerunkiem dzielnicy Wesoła, 

 kreowanie aktywnych postaw patriotyzmu lokalnego, 

 zrozumienie znaczenia dbania o otoczenie dla zdrowia ludzi, 

roślin i zwierząt, 

 rozwijanie aktywności artystycznej, poznanie roli pocztówek, 

 rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

 wzbogacanie wiedzy na temat różnorodnych technik 

plastycznych. 

Uczestnicy: 

 uczniowie klas I – IV 

Warunki konkursu: 

 konkurs nie dotyczy prac  zbiorowych, 

 zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie pracy 

plastycznej, zgodnej z tematem, w dowolnej technice, 

w formacie A-5 przyklejonej na kolorowy arkusz  formatu A-4, 

tworzący ramę dla pracy. 

 prace konkursowe mogą dotyczyć znanych budynków, instytucji, 

parków, skwerów, własnych osiedli i herbów Wesołej. 

 każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę 

zawierającą kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie 

uczestnika i rodzica, wyrażającego zgodę na udział w konkursie 

i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), 

 prace nie zawierające metryczki nie będą brane pod uwagę, 

 przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne akceptacją 

regulaminu, 

 w przypadku większej ilości prac z jednej placówki, należy 

dołączyć listę zbiorczą wszystkich uczestników. 

 



Termin składania prac: 

 codziennie w godzinach od 8.00 – 17.00  w świetlicy przy Szkole 

Podstawowej nr 385 przy ul. Klimatycznej 1 w Warszawie  do dnia 

14.12.2020 r., z powodu pandemii kontakt przy bocznym wejściu od 

ul. Klimatycznej. 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły:  

sp385.waw.pl 

 wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni poprzez 

e-mail szkoły do dnia 18.12. 2020 r. 

Kryteria oceny prac: 

 prace zostaną wystawione w holu szkoły i poddane głosowaniu, 

najpopularniejsze prace po konsultacji z komisją konkursu zostaną 

nagrodzone w dwóch kategoriach: 

klasy 1-2, 

klasy 3-4, 

 przy ocenie prac brane pod uwagę będą: zgodność pracy z tematem, 

estetyka wykonania, kreatywność i samodzielność wykonania oraz 

zastosowane techniki plastyczne. 

Rozdanie nagród: 

 Nagrody przyznane w konkursie będzie można odebrać od dnia 02.01.2020 r. do 

31.01.2020 r. zgłaszając się do nauczycieli świetlicy SP 385 – boczne wejście od ul. 

Klimatycznej   w godzinach 8.00 – 17.00. 

Uwagi końcowe: 

 oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, 

istotnym elementem branym pod uwagę będzie głosowanie na 

poszczególne prace. 

 wszystkie złożone prace przechodzą na własność organizatora, 

 decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie, 

 uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę , wyraża zgodę na 

nieodpłatne przekazanie jej na cel wskazany przez organizatora, 

 złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich na rzecz organizatora. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS DZIELNICOWY „POCZTÓWKA Z WESOŁEJ” 

w roku szkolnym 2019/2020 

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia drukowanymi literami. 

 

I. Imię i nazwisko autora pracy: ____________________________________ 

 

II. Klasa, do której uczęszcza autor pracy: ______________________________ 

 

III. Tytuł pracy: ________________________________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________ 

V.  Imię i nazwisko opiekuna szkolnego: _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

VI. 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, 

b) 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, 

c) 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) 

 


