
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

POŁĄCZONEGO Z WYSTAWĄ ZORGANIZOWANĄ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LNIŚNIE 

 

„JAK OSZCZĘDZAM WODĘ” 

 

 

 

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST: 

Szkoła Podstawowa w Lniśnie 

Lnisno69 

96-126 Godzianów 

Odpowiedzialna: mgr Jolanta Szum  

 

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie postaw proekologicznych u dzieci.  

 Poszerzanie wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania 

zasobami wody w życiu codziennym.  

 Rozbudzanie kreatywności i zdolności plastycznych dziecka.  

 Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.  

 Wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

 



REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w 

Lniśnie,  

dotyczy II kategorii: I-( przedszkole,0, klasy I i II), II-(klasy IV,VI, VII,VIII) 

 

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej dowolnej  

formie z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.  

 

3. Kryterium wyboru najlepszych prac będzie sposób i estetyka wykonania, 

pomysłowość, zgodność tematu z regulaminem. 

 

 4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy 

uczestnictwa.  

 

5. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, 

klasa. 

 

 6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.  

 

7. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody - wyłonione i 

nagrodzone zostaną I, II i III miejsce.  

 

8. Prace przechodzą na własność organizatora. 

 

 9. Prace konkursowe będzie można oglądać na stronie internetowej szkoły 

oraz na wystawie w szkole.  

 

10. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły. 

 

 11. Prace należy dostarczyć do szkoły do 30 kwietnia 2021r. 

12.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w maju. 

 

 



……………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

 

My, niżej podpisani .................................................................................................... (imiona  

i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka oraz wizerunku, w celach niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania  

i promocji, podanych w karcie zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym „Jak oszczędzam wodę” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Lniśnie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

1. Zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu zgodnie z jego regulaminem.  

2. Jednocześnie zgodnie z Art. 14 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, 

przyjmuję do wiadomości, że: o przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich 

poprawiania, a po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte, dane podaję dobrowolnie,  

niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

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

(Podpis rodziców/opiekunów) 

 


