
 

 

 Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi  

w Ozorkowie 

 Celem konkursu plastycznego  jest zainteresowanie uczniów tematem wody    w różnych 

aspektach, w tym m.in.  roli wody w życiu człowieka, wody jako bogactwa natury, 

dostępności wody i ochrony zasobów wodnych oraz zachęcenie uczniów do pracy twórczej. 

 Zasady udziału: 

 praca powinna nawiązywać do tematu konkursu „Niezwykłe przygody kropelki wody” 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 naszej szkoły 

 format pracy A4 lub A3 

 technika wykonania pracy: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane, 

dopuszcza się wykorzystanie różnorodnych materiałów) 

 własnoręcznie wykonaną pracę należy podpisać z tyłu pracy pismem drukowanym: imię, 

nazwisko i klasa 

 każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę 

 ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna 

 komisja konkursowa (dyrektor szkoły, nauczyciel plastyki, nauczyciel geografii, nauczyciel 

biologii, nauczyciel chemii) dokona oceny prac  w kategoriach wiekowych: 

kategoria I – klasy I  

kategoria II – klasy II 

kategoria III – klasy III 

 Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

 Prace plastyczne należy dostarczyć  do wychowawców klas. 

 

 Termin składania prac: 21.03.2022r. 
 

 

 



Regulamin konkursu plastycznego „Niezwykłe przygody kropelki wody” 

Regulamin Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi 

w Ozorkowie Adres: Lotnicza 1, 95-035 Ozorków Telefon: 42 710 31 53 Nauczyciele: Teresa 

Wojtkiewicz, Monika Pawluś, Iwona Sokołowska 

Cele konkursu: zainteresowanie uczniów tematem wody w różnych aspektach, w tym m.in.  roli 

wody w życiu człowieka, wody jako bogactwa natury, dostępności wody i ochrony zasobów wodnych 

oraz zachęcenie uczniów do pracy twórczej. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania własnej 

twórczości oraz rozwijania umiejętności manualnych.  

Tematyka prac: „Niezwykłe przygody kropelki wody” – Światowy Dzień Wody 22 marca 2022r. 

 kategoria I – klasy I  

 kategoria II – klasy II  

 kategoria III – klasy III 

Kryteria oceny: Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny: - zgodność z 

regulaminem, - samodzielność wykonania pracy, - walory artystyczne oraz estetyka pracy, - 

kreatywność, - uwzględnienie hasła konkursowego.  

Nagrody: Jury przewiduje nagrody i wyróżnienia. Finał konkursu odbędzie się 22.03.2022r. Lista 

laureatów oraz fotografie prac zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły, natomiast same 

prace na profilu facebook szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci biorących udział w konkursie, danych osobowych i wizerunku dziecka zgłoszonego 

do konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.św.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w 

Ozorkowie, Adres: Lotnicza 1, 95-035 Ozorków, Telefon: 42 710 31 53  

2.Cel przetwarzania danych osobowych: organizacja i promocja konkursu.  

3. Wymienione dane osobowe w pkt 1. będą przetwarzane na podstawie przesłanek: Art. 6 ust. 1 lit. 

„a” „RODO”, a więc w skrócie wyrażenie „zgody” w formie przesłanych i podpisanych załączników 

nr 1 i 2, stanowiących integralną część regulaminu. Art. 6 ust. 1 lit „f” „RODO”, a więc w skrócie 

prawnie uzasadniony cel administratora, rozumiany jako niezbędny do przygotowania i realizacji 

konkursu.  

4. Wizerunek dzieci biorących udział w konkursie może być umieszczany na stronie internetowej 

organizatora konkursu, prace dzieci na stronie internetowej organizatora konkursu, a także w mediach 

społecznościowych fb.  

5. Odbiorcą danych osobowych wymienionych w pkt 1. mogą być podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, a następnie trwale usuwane.  

7. Dane określone w pkt 1., nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i 

profilowaniu.  

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.  

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych może 

skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z prawidłową organizacją konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


