
Regulamin II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Na smutki….Ufoludki” 

Organizator konkursu: Świetlica szkolna przy SP nr19  w Gdaosku 

Czas trwania konkursu: 2.03 – 26.03.2022 r. 

Koordynatorzy konkursu: Jolanta Kulaszewicz,  Jadwiga Galant 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Edycji  Konkursu Plastycznego  

pt. „Na smutki…- Ufoludki”.  

Konkurs ten dedykowany jest uczniom klas I – III SP uczęszczających do świetlicy szkolnej.  

Postad Ufoludka, który rozprasza wszystkie smutki ,uczestnicy tworzą na podstawie treści 

wiersza Agnieszki Frączek pt. „Na smutki….” oraz własnej wyobraźni. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków 

regulaminu konkursu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

na udział dziecka w konkursie i publikację zdjęd pracy na stronie internetowej SP3 w Czeladzi 

i SP nr 19 w Gdaosku oraz na stronie facebooka. 

Cele konkursu: obcowanie z poezją dziecięcą, rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności i 

aktywności twórczej dzieci, umiejętnośd przenoszenia własnych wyobrażeo na kartkę papieru, 

dbałośd o estetykę wykonania pracy. 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas pierwszych,  drugich i trzecich SP uczęszczający  

 do świetlicy szkolnej. 

Technika wykonania prac: kredki ołówkowe lub pastelowe, farby plakatowe lub pastelowe, 

 Możliwe jest łączenie farb i kredek. 

Format pracy: A4 

Zasady oceniania prac: Jury oceniad będzie pomysłowośd, estetykę i samodzielnośd wykonania  

 prac. 

Informacje dodatkowe: Pracę należy podpisad na odwrocie uwzględniając następujące dane: 

• imię i nazwisko uczestnika, klasa 

• nazwa i adres placówki,  

• imię i nazwisko opiekuna pracy 

- adres mail oraz nr telefonu do kontaktu z opiekunem pracy 



Prace należy przynieść do świetlicy szkolnej SP3 w Czeladzi do dnia 

18.03.2022 r.  

Potem zostaną wysłane przez nauczycieli świetlicy drogą pocztową na adres: 

Jolanta Kulaszewicz – świetlica 

Szkoła Podstawowa nr 19  

80 – 041 Gdaosk 

ul. Emilii Hoene 6 

 

Ogłoszenie wyników konkursu : 5.04.2022r. r. 

Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz trzy osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i 

dyplomy wysłane drogą pocztową w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w 

metryczne placówki. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora- sp19.edu.gdansk.pl w zakładce: Świetlica oraz na stronie 

facbooka - Nauczyciele świetlicy 

Zapraszamy serdecznie do udziału! 

 

Poniżej znajduje się tekst wiersza A.Frączek  

pt. „Na smutki…” wraz z lustracją oraz druk zgody rodziców. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



……………………………………..……………. 

Pieczęd szkoły uczestnika 

ZGODA 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka 

w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. „Na smutki…Ufoludki” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 19 w Gdaosku. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym konkursie : 

 

Nazwisko, imię i klasa: ……………………………………………………………………………………………….… …………………. 

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

Nazwa, adres szkoły………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego……………………………………………………………………………………………… 

Mail, nr tel do kontaktu z opiekunem plastycznym…………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły,  

wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatora oraz facebooku- grupa nauczyciele  

świetlicy. 

 

……………………………..………………………………………… 

Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego 

* - skreślid niepotrzebne 

 

Dodatkowa informacja Administratora 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że: 

-Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdaosku z siedzibą przy ul. E. Hoene 6,  

80-041 Gdaosk, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod  

adresem email: iodo@sp19.gda.p 



-celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu,  

wyłonienie zwycięzców , przyznanie nagród i publikacja wyników; 

-podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione  

na mocy przepisów prawa 

-dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu; 

-podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w  

konkursie; 

- przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO 


