
 
 

Szkolny konkurs techniczny 
Szkoła Podstawowej Nr 30 

im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie 
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

„Odblaskowa zawieszka” 
REGULAMIN KONKURSU TECHNICZNEGO 
 
TEMATYKA KONKURSU: 
Wykonanie zawieszki/znaczka z materiałów odblaskowych. 
 
CELE KONKURSU: 

1. Promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 
2. Podnoszenie świadomości uczniów o obowiązku noszenia  elementów odblaskowych. 
3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 
4. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

 
WARUNKI KONKURSU: 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII. 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie odblaskowej zawieszki. 
3. Prace konkursowe powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną. 
4. Uczeń może zgłosić do konkursu 1 pracę. 
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane: 

• imię i nazwisko autora, wiek oraz klasa 

• imię i nazwisko nauczyciela 

• zgoda rodziców na udział w konkursie (zał.1) 
6. Prace należy dostarczyć do dnia 21.11.2019 do 18.12.2019r. Do pracowni D103 R. Bugaj 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.01.2020r.  
8. Wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie. 
9. Przekazane prace przechodzą na własność Organizatora. 
10. Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach poinformuje uczestników osobiście.  

 
KRYTERIA OCENY 
- Estetyka wykonanych prac. 
- Oryginalność, pomysłowość. 
- Zgodność pracy z tematem. 
- Samodzielność w wykonaniu pracy. 

 
Nazwiska zwycięzców oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie: 

www.sp30.olsztyn.pl 
Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez uczestnika, a także wyrażenie zgody na 
publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, 

Organizatorzy:  
Renata Bugaj  

Magda Masałecka  

 

Czy wiesz, że kolorowa, mała odblaskowa zawieszka lub 

opaska może uratować Tobie życie? 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Imię i nazwisko: 
Wiek i klasa: 
Temat pracy: 
Imię i nazwisko nauczyciela: 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Imię i nazwisko dziecka: 

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 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 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Szkołę Podstawową nr 30 im. 

Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie, w celu wzięcia udziału w konkursie    „ODBLASKOWA ZAWIESZKA” w zakresie: 

imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, klasa do której uczęszcza oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna. 

 

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

                                                                                                                                                                         data i podpis rodzica / opiekuna 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 119.1 z dnia 04.05.2016 
r.), informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych ucznia oraz rodzica/opiekuna jest: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-
Malewskiej w Olsztynie, reprezentowana przez  Dyrektora, 
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn oraz pod numerem telefonu 
(89) 541-96-89, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olsztyn.sp30@wp.pl; 
3) Inspektorem danych osobowych jest: Magdalena Pawłowska., kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na 
adres mailowy iod_sp30@o2.pl lub pisemnie na adres szkoły. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj:  na podstawie  zgody rodzica/ opiekuna wyrażonej w imieniu dziecka; w celu uczestnictwa ucznia 
w konkursie, w tym odebrania nagrody w konkursie (przesłane pocztą na adres zwycięskiej placówki), udostępnienia 
informacji o zwycięzcach  oraz promocji działalności Szkoły. 
5) Odbiorcami danych osobowych zwycięzców konkursu będą osoby oraz podmioty uczestniczące w konkursie oraz 
ewentualnie podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi w związku z organizacją konkursu i wręczeniem nagród; dane 
pozostałych osób nie będą udostępniane odbiorcom. 
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach internetowych 
Szkoły oraz w formie materiałów promocyjnych;  
7) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia udział dziecka w konkursie. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, 
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza w/w rozporządzenie 
10) Państwa dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych. 
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

zapoznałam / zapoznałem się 

 

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

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

mailto:iod_sp30@o2.pl


  

 ZAŁĄCZNIK NR 4 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów pracy 
TECHNICZNEJ mojego dziecka / mojego podopiecznego ….......………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 
- dla celów związanych z promocją działalności Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary– Malewskiej w Olsztynie. 

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

podpis rodzica / opiekuna 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka / 
podopiecznego …………………………………………………………….(imię i nazwisko) utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, 
którego było uczestnikiem w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii 
Zientary – Malewskiej w Olsztynie - w celu promocji działalności Szkoły. 

 
…..................................................... 
podpis rodzica / opiekuna 


