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DZIELNICOWY KONKURS 

PLASTYCZNY 

,,BOŻONARODZENIOWA  OZDOBA 

ŚWIĄTECZNA” - edycja V 
                                                     

Organizator: 

Świetlica  
Szkoła Podstawowa nr 168 
im. Czesława Niemena   
ul. Zwycięzców 44  
03-938 Warszawa  
Tel. (22)617 63 28 w. 26,  502 268 389 
https://sp168.edupage.org/ 
 
Osoby odpowiedzialne za konkurs:  
Joanna Strzelecka, Katarzyna Macierzyoska, Renata Szarek–Radzio.  
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Regulamin konkursu:   

Cele:  

 kultywowanie i popularyzacja polskich, bożonarodzeniowych tradycji świątecznych,  

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,  

 rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej,  

 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonao twórczych.  
 

Uczestnicy:  

 dzieci w wieku 6 – 10 lat.  

Warunki konkursu:  

 samodzielne wykonanie ozdoby świątecznej,  

 technika, forma i rozmiar pracy dowolny,  

 konkurs nie dotyczy prac zbiorowych,  

 do każdej pracy należy dołączyd metryczkę zawierającą formularz zgłoszeniowy ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawierający: 
- imię i nazwisko uczestnika 
- wiek 
- klasa 
- dane teleadresowe instytucji (szkoła, świetlica, inne) 
- imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail  

 metryczki należy przypiąd do pracy (wzór metryczki w załączniku nr 1),  

 prace niezawierające metryczki nie wezmą udziału w konkursie,  

 jeśli w konkursie bierze udział więcej niż jedno dziecko obowiązuje lista zbiorcza z danej 
placówki.  
 
 

Termin składania pracy:  

 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800 w sali świetlicy szkolnej  
do dnia 10 grudnia 2019 r. 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły: https://sp168.edupage.org/ 

 nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie  
do 16 grudnia 2019 r.  
 

Ocena pracy: 

      Komisja przyzna nagrody w następujących kategoriach:  

 wiek 6 – 7 lat,  

 wiek 8 – 10 lat. 
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     Rozdanie nagród: 

Nagrody będzie można odebrad od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.   
w sali świetlicy Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44  
w godzinach od 700-1800.    
 
 
 

      Uwagi koocowe:   

 Wszystkie złożone prace przechodzą na własnośd organizatora.  

 Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  

 Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz 

organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.  

 Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej 

pracy na cel charytatywny lub inny wskazany przez organizatora.  

 Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z 

art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku 

nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz RODO.  

Dane będą przetwarzane na podstawie Paostwa zgody.   

 

 

 

 

 

 

Podstawa  prawna:  

1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych).   
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ZAŁĄCZNIK NR 1   do Regulaminu Dzielnicowego Konkursu Plastycznego 

,,BOŻONARODZENIOWA OZDOBA  ŚWIĄTECZNA”- edycja V 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  (METRYCZKA)  

 
Imię i nazwisko uczestnika: 

 

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

 

Wiek: .................................................................................................................................................. 

 

Klasa: .................................................................................................................................................. 

 

Adres, tel. i e-mail instytucji zgłaszającej ( szkoła, świetlica, inne):   

 

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

 

Imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail  

 

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

 

Metryczki wraz z oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego należy przypiąć do pracy. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 
Dzielnicowego Konkursu Plastycznego: ,,Bożonarodzeniowa  Ozdoba  Świąteczna”- edycja V 
dotyczące ochrony danych osobowych. 
 
Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został poinformowany iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 168 im. Cz. Niemena  

w Warszawie, ul. Zwycięzców 44, nr Tel. 22 617 63 28, 

 e-mail: sp168@edu.um.warszawa.pl 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Żyła 

Adres e-mail: sp168_iod@dbfopld.waw.pl.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: 

 przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez 

Świetlicę w Szkole Podstawowej nr 168 im. Cz. Niemena ul. Zwycięzców 44 w Warszawie,   

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego; 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (RODO); 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu: 

 przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez 

Świetlicę w Szkole Podstawowej nr 168 im. Cz. Niemena ul. Zwycięzców 44 w Warszawie, jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla właściwej realizacji konkursu oraz do udziału w konkursie. 

 

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

    data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH    

     Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w celu przygotowania, przeprowadzenia i promocji Dzielnicowego Konkursu Plastycznego: 

,,Bożonarodzeniowa  Ozdoba  Świąteczna”- edycja V organizowanego przez Świetlicę w Szkole 

Podstawowej nr 168  im. Cz. Niemena ul. Zwycięzców 44 w Warszawie, zgodnie z 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(RODO). 

 

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

    data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 


