
 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 
 ,,DZIECI TEŻ OSZCZĘDZAJĄ WODĘ” 

 
 
 
 
 
 
 

      Organizator:            Patronat               Patronat        Patronat 
           Zespół    Starosty Olsztyńskiego              Kampanii            Wójta Gminy Purda 
  Szkolno - Przedszkolny         Andrzeja Abako        Kontroluj zuŻycie            Teresy Chrostowskiej 
  w Klebarku Wielkim                                                   #kontrolujzuzycie  
  

 
Konkurs plastyczny inspirowany kampanią Kontroluj zuŻycie - adresowany jest do dwóch           
grup docelowych - dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół            
podstawowych z terenu całej Polski. 
 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim.        
Koordynatorem konkursu z ramienia organizatora jest Pani Joanna Augustyniak  
Patronatem konkurs objęli  
1) Starosta  Olsztyński Pan Andrzej Abako 
2) Wójt Gminy Purda Pani Teresa Chrostowska 
3) Kampania Kontroluj zuŻycie #kontrolujzuzycie 
 
Zadanie konkursowe:  
Przygotowanie pracy plastycznej na temat ,,Dzieci też oszczędzają wodę”. Praca może być            
wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) w formacie A3           
lub A4 bez elementów przestrzennych. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace           
wykonane samodzielnie i indywidualnie. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2020 r. i trwa             
do 31.08.2020 r.  
 
Zakres rozpowszechniania konkursu:  
Facebook:  
witryna fb: Przedszkole w Klebarku Wielkim (wchodzące w skład Zespołu Szkolno -            
Przedszkolnego w Klebarku Wielkim) 
witryna fb: Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim (wchodząca w skład Zespołu           
Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim) 
witryna fb: Kampanii Kontroluj zuŻycie. 
witryna fb: Gmina Purda 
witryna fb: Powiat Olsztyński 
Grupy Facebooka: Nauczycielki przedszkola; Przedszkolankowo.pl; Nauczyciel edukacji       
wczesnoszkolnej. 
 
Regulamin Konkursu plastycznego będzie zamieszczony na stronie Zespołu        
Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim i na  konkursydladzieci.eu 
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REGULAMIN  
  

§1 
  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim,        
Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn, woj.warmińsko-mazurskie. 

2. Patronatem konkurs objęli: 
1) Starosta Olsztyński 
2) Kampania Kontroluj zuŻycie #kontrolujzuzycie 
3) Wójt Gminy Purda 

  
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2020 r. i trwa do 31.08.2020 r. 

  
4.  Celem Konkursu jest:  

1) uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie i konieczności jej oszczędzania, 
2) rozwijanie talentów artystycznych i kreatywnego myślenia, 
3) poszerzenie wiadomości o znaczeniu wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin. 

 
 

§ 2  
 

Uczestnictwo w Konkursie 
  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych oraz dzieci w             
wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, które uczęszczają do placówek oświatowych na             
terytorium RP. 

2. Ustala się kategorie wiekowe autorów prac: 
1) Kategoria I –  dzieci uczęszczające do przedszkoli  
2) Kategoria II – uczniowie klas I - III  

3. Od Uczestników Konkursu wymagana jest karta zgłoszenia i oświadczenia -          
załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 

 
 § 3  

Przedmiot Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie 
  

1. Przedmiotem Konkursu jest autorska praca plastyczna, nawiązująca do tematu         
Konkursu „Dzieci też oszczędzają wodę”  

2. Prace należy wysłać na adres e mail: konkurs@zspklebark.pl  
3. Termin złożenia prac mija 30.06.2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data           

wysłania e-maila. 
4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo,         

wyklejanka) w formacie A 3 lub A 4 i przesłana w formie skanu lub zdjęcia               
wykonanej pracy. Sugerowany format zdjęcia może być zapisany w formacie JPG,           
zalecany maksymalny wymiar 800 x 600 pikseli oraz objętości 180 KB, przy            
wskazanych minimalnych wymiarach 300 x 300 pikseli. 
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5. Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie           
wykonana.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 pracę. 
7. Do zdjęcia wykonanej pracy plastycznej należy dołączyć kartę zgłoszenia         

uczestnictwa w Konkursie i oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów na         
publikację zdjęć prac plastycznych na stronie facebooka “Kontroluj zuŻycie”, a także           
stronie facebooka Przedszkola w Klebarku Wielkim oraz stronach partnerów         
konkursu. 

8. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.  
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym           

czasie z udziału w Konkursie.  
10. W celu rezygnacji należy wysłać wiadomość e-mail z odpowiednią informacją na           

adres: konkurs@zspklebark.pl. Wraz z rezygnacją dane zostaną usunięte z bazy          
uczestników Konkursu.  

11. Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wysłane pocztą. Dyplomy dla osób          
wyróżnionych zostaną przesłane w formie elektronicznej. 

12. Wysłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez 
Rodziców/opiekunów uczestników konkursu. 

13. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1 do            
niniejszego Regulaminu) z tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora, kategorią          
wiekową, klasą, adresem e-mail oraz numerem telefonu kontaktowego, podpisem         
rodziców/opiekunów oraz oświadczeniem (według wzoru stanowiącego załącznik nr        
2 do niniejszego Regulaminu) potwierdzającym ich zgodę na przetwarzanie danych          
osobowych dziecka do celów Konkursu oraz na publikację danych i wykorzystanie           
nagrodzonej lub wyróżnionej pracy do celów promocyjnych w szczególności do          
upublicznienia na stronach w/w facebooka ( załącznik nr 3). 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają          
wymagań formalnych określonych w Regulaminie. 

15. Poprzez przystąpienia do konkursu uczestnik za zgodą jego przedstawiciela         
ustawowego lub jego przedstawiciel ustawowy oświadczają, iż pod warunkiem         
nagrodzenia zgłoszonego zdjęcia, przenoszą nieodpłatnie z dniem ogłoszenia        
wyników konkursu ,,Dzieci też oszczędzają wodę’’ autorskie prawa majątkowe do          
zdjęcia na polach eksploatacji wymienionych w ust. 16. W analogicznym zakresie,           
do czasu ogłoszenia wyników konkursu, uczestnik za zgodą jego przedstawiciela          
ustawowego lub jego przedstawiciel ustawowy upoważniają organizatora i partnerów         
konkursu do nieodpłatnego korzystania z przesłanego na konkurs zdjęcia, w tym dla            
potrzeb realizacji celu konkursu, w szczególności jego oceny przez Jury konkursu. 

16. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 15, uczestnik za zgodą jego              
przedstawiciela ustawowego lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę na         
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonymi         
zdjęciami: w zakresie publikację zdjęć prac plastycznych na stronie facebooka          
“Kontroluj zuŻycie”, a także stronie facebooka Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej          
w Klebarku Wielkim, stronach partnerów konkursu, a także w mediach w związku z             
promocją konkursu. 
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§ 4 
 Ocena prac 

  
1. Prace biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową, która           

dokona oceny pod kątem: 
1) formalnym - przesłanie  wymaganych  
2) zgodność pracy z tematem, zobrazowanie sposobu oszczędzania wody; 
3) oryginalności wykonania pracy; 
4) samodzielność wykonania pracy; 
5) walory artystyczne pracy; 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując przynajmniej jednego         
laureata I, II i III stopnia. 

3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody niespodzianki (zgodnie z §6)           
oraz dyplomy. 

4. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną umieszczone w galerii na stronie           
w/w stron facebooka  

5. Laureaci Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani o wynikach          
Konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

6. Lista Laureatów prac zostanie ogłoszona na w/w stronie facebooka, nie później niż            
30.09.2020 r., przy czym w przypadku braku zgody na publikację danych informacja o             
wynikach zostanie osobom zainteresowanym przekazana indywidualnie za pomocą        
wskazanego adresu e-mail lub telefonu. Prace takich osób zostaną umieszczone w galerii,            
bez ich oznaczania imieniem i nazwiskiem autora. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

 
§5  

Nagrody dla uczestników  
 
1. Organizator przyzna dyplomy laureata i nagrody laureatom I, II i III stopnia w obu              

kategoriach wiekowych.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień, które nagrodzi dyplomami.          

Przyznane dyplomy zostaną wysłane wyróżnionym uczestnikom w postaci elektronicznej         
na podanego w formularzu maila. 

 
§6  

Postanowienia końcowe 
  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności         
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach           
pokrewnych.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu,         
będą rozstrzygane przez sądy powszechny właściwy ze względu na miejce siedziby           
organizatora konkursu. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania            

przyczyny. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizator: Patronat Patronat Patronat 
Zespół Starosty Kampanii Wójta Gminy Purda 
Szkolno- Olsztyńskiego Kontroluj zuŻycie Teresy Chrostowskiej 
Przedszkolny Andrzeja Abako #kontrolujzuzycie  
w Klebarku  
Wielkim   
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Załącznik nr 1 
 
  

Konkurs plastyczny “ Dzieci też oszczędzają wodę” 
 
Karta zgłoszenia uczestnictwa  
(Prosimy o wypełnienie formularza komputerowo)  
 

imię i nazwisko uczestnika  

wiek uczestnika  

kategoria przedszkole                          klasy I-III 

miejscowość  

nazwa przedszkola/szkoły 
do którego/-ej 

 uczęszcza dziecko 

 

telefon kontaktowy do 
opiekuna 

 

e-mail do korespondencji z 
opiekunem 

 

 
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym,          
a o wszelkich zmianach zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym           
razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych          
z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu, co może być przyczyną utraty możliwości jego            
rozstrzygnięcia na korzyść mojego dziecka. Potwierdzam chęć udziału dziecka w Konkursie i            
wykonania samodzielnie pracy konkursowej, zgodnie z wymogami określonymi        
w Regulaminie Konkursu oraz znajomość tego Regulaminu.  
Przesyłają niniejszą kartę akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie określone w ww.           
Regulaminie. 
 

………………………………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 

Organizator: Patronat Patronat Patronat 
Zespół Starosty Kampanii Wójta Gminy Purda 
Szkolno- Olsztyńskiego Kontroluj zuŻycie Teresy Chrostowskiej 
Przedszkolny Andrzeja Abako #kontrolujzuzycie  
w Klebarku  
Wielkim   
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszej Karcie          
Zgłoszenia Uczestnika, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej „RODO” oraz                
przepisów krajowych wprowadzonych na mocy RODO.  

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany, iż  

a) administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Dyrektor Zespołu         
Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim. Z Administratorem można skontaktować        
się listownie pod adresem: Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn lub  
za pośrednictwem poczty e-mail:  szkola.klebark@gmail.com  

b) administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się           
skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@purda.pl. 

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO,                     
tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych           
formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i            
umiejętności dziecka w związku z organizowanym Konkursem plastycznym przez Zespół          
Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim 

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim przetwarza moje dane w celu, dla            
którego zostały zebrane. Dane osobowe będą mogły być przekazywane przez Zespół           
Szkolno-przedszkolny w Klebarku Wielkim innym podmiotom patronującym Konkurs        
plastyczny. Ponadto Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy        
Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania          
obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do          
zrealizowania celów przetwarzania na podstawie umowy powierzenia.  

e) W każdej chwili przysługuje mi prawo żądania od Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w             
Klebarku Wielkim dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub           
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,        
a także prawo do przenoszenia danych. 

f) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do           
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem         
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
g) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu            

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora          
Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

……………………………                                 ………………………………………… 
miejscowość, data                                          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 3 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku/prac plastycznych w celach konkursowych  

 
 

    1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*:  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Adres zamieszkania:  
 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęć prac plastycznych na stronie facebooka            
“Kontroluj zuŻycie”, a także stronie facebooka Przedszkola w Klebarku Wielkim oraz           
Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim, stronach partnerów konkursu, a także w mediach. 
 

 
 
 
 
 
…………………………             ………………………………………………………… 
Miejscowość,                              data i podpis rodzica/prawnego opiekuna* 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Organizator: Patronat Patronat Patronat 
Zespół Starosty Kampanii Wójta Gminy Purda 
Szkolno- Olsztyńskiego Kontroluj zuŻycie Teresy Chrostowskiej 
Przedszkolny Andrzeja Abako #kontrolujzuzycie  
w Klebarku  
Wielkim  
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