
REGULAMIN KONKURSU

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa”

Patronaty:

Patronat Honorowy Wojewody Ślaskiego

Patronat Honorowy Śląskiego Kuratora Oświaty

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice



III Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa”

I Organizator Konkursu

Organizatorami Konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności

i Solidarności, zwani dalej Organizatorami.

III Cele Konkursu

1. Krzewienie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród współczesnej młodzieży.

2. Upamiętnienie 40. Rocznicy Pacyfikacji Kopalni Wujek, a także innych ważnych

w historii Polski wydarzeń.

3. Budowanie tożsamości narodowej i świadomości historycznej młodzieży.

4. Integrowanie młodzieży wobec imponderabiliów narodowych, miłości ojczyzny,

szacunku dla osiągnięć poprzednich pokoleń, rozumienia interesów całego kraju.

5. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny.

6. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

IV Uczestnik Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być szkoła podstawowa z terenu województwa śląskiego,

która nadeśle we wskazanym terminie zgłoszenie udziału w III Wojewódzkim

Konkursie Plastycznym (Załącznik nr 1), zwana dalej „Uczestnikiem”.

V Adresat Konkursu

Adresatami Konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, które zgłosiły swój

udział w Konkursie, zwani dalej „Uczniami”. Rodzice Uczniów są zobowiązani do

wypełnienia Oświadczenia (Załącznik nr 2). Oświadczenie jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie.



VI Tematyka i wymagania

1. Uczniowie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiać

niepodległościowe dążenia Polski. Praca może przedstawiać wydarzenia związane

z historią Polski, odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, historią

najnowszą, 40.rocznicą pacyfikacji Kopalni Wujek, a także szeroko pojętym

patriotyzmem.

2. Szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace. Każdy uczeń może wykonać jedną

pracę.

3. Pracę plastyczną należy przygotować w formacie A4.

4. Prace należy wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej.

5. Prace przestrzenne, prace w formacie innym niż wskazany w Regulaminie oraz prace

bez Oświadczenia Rodzica (załącznik nr 2) nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Kryteria oceny prac: prezentacja i zgodność z tematem, estetyka wykonania, dobór

techniki plastycznej.

7. Prace będą oceniane w kategorii wiekowej klas IV-VIII. Organizatorzy przewidują

wyłonienie I, II i III miejsca oraz wyróżnień.

8. W Konkursie przewidziano nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

VII Czas trwania Konkursu

1. Prace uczniów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Szkoły

Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 na adres:

Katowice 40-594, ul. Gallusa 5 do dnia 30 listopada 2021 r.

2. Na odwrocie każdej pracy, w prawym dolnym rogu, należy umieścić

Metryczkę (Załącznik nr 3).

3. Do prac plastycznych należy dołączyć zbiorcze zgłoszenie szkoły (Załącznik

nr 1) oraz Oświadczenia Rodzica (Załącznik nr 2).

4. Prace oceniać będzie powołana Komisja Konkursowa składającą się z przedstawicieli

organizatorów (ŚCWiS, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników

z Wujka w Katowicach) oraz zaproszonych specjalistów.

5. Zwycięskie szkoły zostaną poinformowane o wynikach Konkursu w terminie

do 10 grudnia 2021 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach



internetowych Organizatorów oraz na ogólnodostępnej wystawie plastycznej,

zorganizowanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach.

6. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom Konkursu nastąpi 10 grudnia 2021r.

podczas uroczystości Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu

Górnikom

z Wujka w Katowicach, ul. Gallusa 5. O szczegółach uroczystości lub ewentualnych

zmianach szkoły zostaną poinformowane drogą mailową.

VIII Informacje ogólne

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych:

www.sp5.katowice.pl i http://www.ścwis.org.pl/ oraz na profilu ŚCWiS i SP5

w Katowicach na Facebook

2. Koordynator Konkursu:

- Ewa Czapla - 603 806 860 (w godz. 16.00. – 18.00)

mail: szkolnykonkurs.sp5@gmail.com

3. Prace konkursowe nie są zwracane Uczestnikom i pozostają w posiadaniu

Organizatora.

4. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane

przez Komisję Konkursową.

5. W przypadku wprowadzania zmian organizacyjnych, koniecznych z uwagi na

zmieniającą się sytuację pandemiczną, Organizatorzy będą niezwłocznie informować

Uczestników drogą mailową i telefoniczną.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym.

Życzymy powodzenia.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 5 Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

im. Dziewięciu Górników z Wujka

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

w Katowicach

mailto:szkolnykonkurs.sp5@gmail.com


Załącznik nr 1

…………………………………………..

miejscowość, data

Zgłoszenie udziału

(prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami)

w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa”

organizowanym przez

Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno -

Przedszkolnym nr 7 w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Nazwa i nr szkoły:

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

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

Adres ……………………………………………………….……….…………………………

Adres mailowy szkoły …………………………………………..…………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………….....……………………………..

Szkolny Koordynator Konkursu ……………………………..…………….………………….

Telefon Szkolnego Koordynatora …………………………..…………………………………

Lista Uczestników:

Lp. Nazwisko i imię Ucznia Klasa

Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i akceptujemy jego zasady.

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły



Załącznik nr 2

Oświadczenie Rodzica Ucznia

(prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…......................................................................... ucznia/uczennicy klasy ….….............

Szkoły……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...………………

w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.: „W moich oczach Polska

Niepodległa” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu

Górników z Wujka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Katowicach oraz Śląskie

Centrum Wolności i Solidarności.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu III Wojewódzkiego

Konkursu Plastycznego pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa” i akceptuję jego

warunki.

Obowiązek informacyjny

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7 z siedzibą przy ul. Gallusa 5, w Katowicach w skład,

którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka

w Katowicach ul. Gallusa 5 oraz Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3

w świetle przepisów prawa (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, tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa

danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach

jest Pan Tomasz Ptak, kontakt mailowy: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie

z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r.):

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są-

przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO). Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) jest pobierana

w celu przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych umieszczanych na

stronie internetowej szkoły czy przedszkola, facebooku szkoły, przedszkola oraz na stronach



internetowych Miasta Katowice, ŚCWiS w celu zaprezentowania osiągnięć uczestników

III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego, publikacji wyników konkursu oraz

dokumentacji zdjęciowej z przebiegu konkurs oraz udziału w Dniu Patrona, a także

w celach marketingowych i promocyjnych organizatorów konkursu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty, a także z odrębnych przepisów

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji bez udziału człowieka.

Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą

nam zidentyfikować uczestników II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego.

Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali

tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej,

Norwegia, Liechtenstein, Islandia).

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:

 dostęp do swoich danych,

 sprostowanie danych,

 ograniczenia przetwarzania

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy:

iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub korespondencję kierować na adres: Zespół Szkolno –

Przedszkolny Nr 7, ul. Gallusa 5, 40 – 594 Katowice.

…………………………………………..

imię i nazwisko rodzica

………………………………………….. …………………………………

miejscowość, data podpis rodzica



Załącznik nr 3

Metryczka

(prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami)

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt.: „W moich oczach Polska Niepodległa”

Temat pracy:

Imię i nazwisko Ucznia – autora pracy: Klasa i wiek Ucznia:

Imię i Nazwisko Nauczyciela/ Opiekuna:

Nazwa i adres szkoły:

Adres mailowy szkoły:

Tel.


