ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 11
44– 100 GLIWICE
ul. TARNOGÓRSKA 59
tel. 32- 231- 07-14
e-mail: sekretariat@zsp11.gliwice.eu

REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY
PT. „SYMBOLE NARODOWE POLSKI
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
X EDYCJA
Cel konkursu:
1. Promowanie patriotyzmu i kształtowanie tożsamości narodowej wśród uczniów
śląskich szkół.
2. Uświetnienie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.
3. Rozbudzanie zainteresowania polskimi symbolami narodowymi.
4. Poznawanie historii oraz formy graficznej godła Polski.
5. Rozwijanie i prezentowanie uzdolnień plastycznych uczniów.
REGULAMIN :
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach
wiekowych:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VIII
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną:
- uczniowie klas I-III w formacie A4
- uczniowie klas IV-VIII w formacie A4 lub A5
Prace wykonane w innym formacie nie będą oceniane.
3. Uczniowie klas I-III mogą wykonać pracę na przygotowanych szablonach godła,
oceniana będzie oryginalność zastosowanych technik oraz materiałów i estetyka
pracy.

4. Uczniowie klas IV-VIII wykonują pracę bez użycia szablonów godła. Praca może
zawierać obecne lub jedno z historycznych przedstawień godła. Oceniana będzie
oryginalność techniki plastycznej, ciekawe ujęcie tematu, estetyka wykonanej pracy.
Praca powinna zawierać na odwrocie przyklejoną i czytelną wypełnioną kartę
zgłoszeniową oraz dołączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Prace należy dostarczyć do SP 7 w Gliwicach w terminie do 9 listopada 2018 r.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
ekspozycję i publikowanie wraz z imieniem i nazwiskiem autora i opiekuna
plastycznego
4. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.
5. Dla laureatów w każdej kategorii wiekowej przewidziane są dyplomy i nagrody,
ufundowane przez organizatorów.
6. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 17.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 listopada 2018 r. Lista laureatów zostanie
umieszczona na stronie internetowej ZSP 11 w Gliwicach.
8. O terminie i sposobie wręczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostaną
powiadomieni telefonicznie lub pocztą internetową.

Organizatorki konkursu:
mgr Joanna Gruszka
Magdalena Łabnowska
mgr Jolanta Willner
mgr Ewa Żakowska

Karta zgłoszeniowa pracy na Regionalny Konkurs Plastyczny
„Symbole narodowe Polski na 100-lecie niepodległości”
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
IMIĘ I NAZWISKO:
WIEK
UCZESTNIKA,
KLASA:
DANE PLACÓWKI EDUKACYJNEJ:
NAZWA I NUMER
PLACÓWKI:
MIEJSCOWOŚĆ:
NUMER TELEFONU:
IMIĘ I NAZWISKO
OPIEKUNA:
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………………………………………
Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres i pełna nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………….. (imię i nazwisko
uczestnika konkursu) w Regionalnym Konkursie Plastycznym "Symbole narodowe Polski na
100-lecie niepodległości" organizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11
w Gliwicach.
……………………………………. …………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA
PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………….……...................................................... w podanym niżej zakresie:
 imię i nazwisko
 klasa
 nazwa placówki, do której uczęszcza
przez: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59 w celu
organizacji Regionalnego Konkursu Plastycznego "Symbole narodowe Polski na
100-lecie niepodległości"
……………………………………….………………….……
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w celu publikacji wyników Regionalnego Konkursu Plastycznego "Symbole
narodowe Polski na 100-lecie niepodległości"
na stronie internetowej i profilu na portalu Facebook ZSP nr 11 w Gliwicach
……………………………………….………………….……
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego
• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez
Panią/Pana zgody będzie skutkowało:
- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
- 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
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
• Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu.
• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie
terminu wynikającego z Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w placówce.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w placówce e-mail:
iod@zsp11gliwice.pl
Potwierdzenie zapoznania się z informacją
………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

