
Toruń, 13.02.2019 r. 

 

Zaproszenie 
do udziału w XIV edycji 

wojewódzkiego konkursu plastycznego  

dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych                                
„Najpiękniejsza palma wielkanocna” 

 

 

Jesteśmy w trakcie starania się o objęcie konkursu 

honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa 

i Biskupa Diecezji Toruńskiej 

 
I. Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

ul. Żwirki i Wigury 49 

87-100 Toruń 

telefon: 56 652 90 93 

e-mail: sekretariat@sp4.torun.pl 

II. Cele konkursu 

- kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą; 

- rozwijanie zdolności plastycznych; 

- zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele 

charytatywne; 

- promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 

III. Termin 

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć do siedziby 

organizatora do 28.03.2019 r. 

IV. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska 

laureata w Internecie i w mediach.  

V. Warunki uczestnictwa 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. 

Oceniane będą tylko prace indywidualne. Ze względu na to, że trudno dziecku wykonać 

palmę, mogą pomagać osoby dorosłe. 

VI. Przedmiotem konkursu będzie: 

- palma wielkanocna (forma przestrzenna) – technika wykonania i wymiar dowolne; 

 materiały: dowolne, ale mile widziane materiały naturalne, m.in.: krepa, bibuła, 

suszone rośliny, piórka, wydmuszki, bukszpan itp. 
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 sposób łączenia materiałów: Palma powinna być stabilna, materiały połączone 

sznureczkiem, drucikiem lub klejem.  

Praca powinna być sygnowana danymi osobowymi wykonawcy: imię i nazwisko, klasa, 

nazwa i adres oraz adres mailowy szkoły, imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy 

opiekuna (na przymocowanej karteczce). Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 

VII. Ocena prac  

Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą artyści-plastycy. Przy ocenie 

brane pod uwagę będą oryginalne pomysły, twórcze podejście do tematu, bogactwo motywów 

dekoracyjnych, walory estetyczne i precyzja wykonania.  

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

- klasy 0-3 szkół podstawowych; 

- klasy 4-6 szkół podstawowych; 

- klasy 7  i 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjalne. 

VIII. Podsumowanie konkursu 

Informacje o wynikach konkursu prześlemy na adres mailowy szkół. Uroczyste 

podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i kiermaszem nadesłanych prac 

nastąpi 4.04.2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Toruniu. Po odbiór nagród należy zgłosić się osobiście w dniu podsumowania konkursu. 

Organizator nie wysyła nieodebranych nagród. 

Organizatorzy:         

Ewa Skrzypczak tel. 505 100 780 

Cezary Skrzypczak 

Agata Chorościn 

Patrycja Wiatr - Błażejewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki zawarte w  regulaminie  

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„Najpiękniejsza palma wielkanocna” 

. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego  

dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… w celach 
wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z 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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 
119, str. 1 – zwane inaczej „RODO”. 

                                                                         ……………………………………………………… 
 
                                                                                        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informujemy, że: 
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Toruniu, ul Żwirki i Wigury 49. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Anna 
Grzybowska pod adresem email: rodo1@tcuw.torun.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie 
uzdolnieo i zainteresowao uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym 
działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie 
nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 
2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 
Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnid dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do paostw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów. 
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 


