
I Szkolny Konkurs Graficzny

„Dzień Kolorowej Skarpetki
pod hasłem

SZACUNEK – AKCEPTACJA - INTEGRACJA”

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im.św.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi
w Ozorkowie

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: Iwona Sokołowska, Agnieszka Jabłońska

Cele konkursu: 
- Uczestnictwo w przedsięwzięciu o charakterze społecznym.
- Rozbudzanie świadomości na temat Zespołu Downa.
- Propagowanie praw ludzi z Zespołem Downa, integracja z nimi oraz zwiększenie tolerancji na 
inność wśród dzieci.
- Uświadomienie, iż osoby z Zespołem Downa żyją na całym świecie, również na terenach objętych
działaniami wojennymi i szczególnie w takim czasie potrzebują wsparcia.
- Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania własnej twórczości oraz rozwijania umiejętności 
manualnych.

Tematyka prac: „ Dzień Kolorowej Skarpetki: 
SZACUNEK – AKCEPTACJA – INTEGRACJA”

Format prac: Fotografia przedstawiająca kolorowe skarpetki – skarpetki „NieDoParki”– wyraz 
wspólnoty empatii, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Kategoria I Klasy I-III
Kategoria II Klasy IV-VI
Kategoria III Klasy VII-VIII

Zasady uczestnictwa:
Przesłanie prac na adres koordynatora konkursu isokolowska2@sp2ozorkow.onmicrosoft.com 
w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2022r (do godz: 16.00).
W treści meila oznaczenie pracy: 
Konkurs DKS -imię i nazwisko autora, klasa
Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie jest do odebrania u p.Iwony Sokołowskiej, 
p.Agnieszki Jabłońskiej lub w Sekretariacie Szkoły. Dla uczniów klas 1-3 karty zgłoszeniowe 
będzie można również odebrać u Wychowawców klas.
Wypełnione druki (załączniki do regulaminu) prosimy oddać do ww.nauczycieli lub Sekretariatu 
Szkoły.

Kryteria oceny: Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

mailto:isokolowska2@sp2ozorkow.onmicrosoft.com


Kryteria oceny:
- zgodność z regulaminem,
- samodzielność wykonania pracy,
- walory artystyczne oraz estetyka pracy,
- kreatywność,
- uwzględnienie hasła konkursowego.

Wręczenie nagród 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.


