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              Konkurs plastyczny  
„ Wielkanocna zakładka do książki” 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie  

2. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych w 

klasach: 

 I – III 

3. Cele ogólne konkursu:                 

 Celem konkursu jest rozbudzanie w najmłodszych zainteresowań książką 

poprzez działalność plastyczno – twórczą. 

 Wzbogacenie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych 

 Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci 

4. Cele szczegółowe konkursu: 

 Odzwierciedlenie w formie plastycznej uroków tradycji wielkanocnych, 

 Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, 

 Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, odkrywanie, rozwijanie i 

promowanie uzdolnień oraz pasji,  
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Warunki konkursu 

 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnej, a zarazem 

funkcjonalnej zakładki do książki. Oceniane będą tylko i wyłącznie prace 

indywidualne, dzieci przedszkolne wykonują pracę pod opieką osoby dorosłej. 

 Uczestnicy wykonują prace z zastosowaniem dowolnych narzędzi i technik 

plastycznych  w różnym formacie.  

 Praca powinna być indywidualna, każdy z uczestników może zgłosić do 

konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie. 

 Wszystkie prace na odwrocie powinny posiadać czytelnie napisaną metryczkę 

zawierającą:  imię  i nazwisko autora, jego wiek i klasę 

 Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1, 2 oraz  zgoda z obowiązującym 

RODO (zgoda). Prace bez odpowiednich zgód nie będą brane pod uwagę. 

 Prace należy dostarczyć osobiście w terminie  

             do 2 kwietnia  do Organizatora konkursu na adres:  

Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie  

      ul. Pakoska 33 

88-180 Złotniki Kujawskie 

Oceniane będą: staranność i pomysłowość wykonania, atrakcyjność    

 plastyczna pracy oraz zgodność z tematem konkursu. 

 Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

                      - przedszkole/zerówka 

- uczniowie klas I – III 

 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  9 kwietnia 2020 r. 

 Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane na 

wystawie zorganizowanej w naszym Przedszkolu. 

 Uroczyste podsumowanie konkursu oraz nagrodzenie wyróżnionych prac 

nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 r. 

 Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.  

             Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!  

Kontakt z organizatorami: 

Aneta Wiśniewska                                               Magdalena Konieczka                                                                                                 
e-mail: anetkawisnia@wp.pl                                e-mail: konieczka.magdalena@wp.pl 
 
 
 



Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„ Zakładka Wielkanocna do książki” 

Organizowanym przez:   Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………………….(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „ Zakładka 

Wielkanocna”. 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych 

w różnych formach utrwaleń. 

…………………………………………….. 

Miejscowość i data 

…………………………………………………………………… 

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 
zbieranie moich danych osobowych przez Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie w celu udziału w 
konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz 
wizerunku, na stronie internetowej organizatora, profilu na Facebooku, w artykułach prasowych 
promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych danych podczas 
wręczania nagród . 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO,tj. 
przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione 
w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. 
Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Zespół Placówek Oświatowych w 
Tucznie, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania 
oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania 
zgody w dowolnym momencie. 

 

…………………………. 

czytelny podpis rodzica 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 

 


