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REGULAMIN KONKURSU                                              

JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO  

„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”  

 

1. Kolejna edycja Regionalnego Konkursu Językowo-Plastycznego adresowana jest do uczniów         

klas 4-6 szkół podstawowych z regionu. 

2. Celem konkursu jest: 

• zachęcanie dzieci do używania języka angielskiego w celu komunikacji, również kulturowej, 

• rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych 

technik plastycznych, 

• kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

3. Tematem konkursu jest list do świętego Mikołaja w języku angielskim. 

4. Ocenie podlega zarówno treść listu, poprawność językowa, jak i forma plastyczna. 

5. Wymagania konkursowe: 

Format: kartka formatu A4 w pozycji pionowej, najlepiej z bloku technicznego. 

Technika: dowolna. 

Treść listu: tekst w języku angielskim, o długości co najmniej 4 zdań prostych, co najwyżej 15 zdań 

prostych. Gdy zajdzie prawdopodobieństwo, iż praca jest niesamodzielna, organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość dyskwalifikacji pracy. Tekst może być napisany ręcznie lub wydrukowany. 

6. Pracę należy podpisać na odwrocie, zamieszczając następujące dane: 

• Imię i nazwisko autora pracy 

• Klasa, do której uczęszcza 

• Dokładny adres szkoły 

• E-mail szkoły 



 

2 
 

• Telefon do szkoły 

• Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana 

7. Prace (odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem) należy dostarczyć lub wysłać do SP nr 7               

w ZSP nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice, do dnia 10 grudnia 2021r. 

8. Dla laureatów konkursu (3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia) przewidziane są dyplomy                 

i nagrody  rzeczowe, a dla opiekunów laureatów podziękowania, które zostaną dostarczone osobiście 

do szkoły lub wysłane pocztą.  

9. Przesłane na konkurs prace nie zostaną zwrócone autorom, przechodzą na własność 

organizatorów. 

10. Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  naszej  szkoły: 

www.zsp11.gliwice.pl     17 grudnia 2021 r. 

 

Organizatorzy konkursu: 

mgr Natalia Wesoły 

mgr Grażyna Kozub 

mgr Błażej Kozok 

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy 

powodzenia! 
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1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 1: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
......................................................................... w podanym niżej zakresie:  

✓ imię i nazwisko, 
✓ klasa, 
✓ nazwa szkoły i miejscowość  

 
przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59  
w celu organizacji konkursu „List do św. Mikołaja”. 
 

                                                                                  .....................................................................  
                                                                           Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna  
                                                                                                                   prawnego  

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 2: 
 
 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 
celu publikacji wyników konkursu „List do św. Mikołaja” na stronie internetowej  
placówki.  
 
 

                                                                            ........................................................................  
                                                                          Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna  
                                                                                                         prawnego  

 

 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach.  
 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Leśniewska iod@zsp11gliwice.pl  
 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu pn. „List do św. 
Mikołaja” Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 
dotyczą.  
Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 przypływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 
 
4. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:  
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym. 
  
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu ogłoszenia wyników  
konkursu – co zostało określone na podstawie na podstawie jednolitego rzeczowego  
wykazu akt, opracowanego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym  
zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu wycofania zgody.  
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6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:  
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;  
2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;  
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;  
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych.  
 
7. Informacje dodatkowe: Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom  

i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie powyższych danych  

jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało:  

a. w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.  

b. w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka  

zostaną przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane  

na stronie internetowej.  

 

Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym  

profilowania.  

 

                                                                                                   ................................................  

                                                                                                         Data, miejsce i podpis 


