
 

 

II Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny 

BOHATEROWIE 
CZESKICH BAJEK 

Narysuj wymyśloną przygodę ulubionej postaci z czeskiej  bajki. 

Kategorie wiekowe: 

I kat. 7 – 8 lat 

II kat. 9 – 10 lat 
 

Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową: 

• imię, nazwisko, wiek ucznia, 

• nazwę szkoły, e-mail szkoły, nr tel., adres, 

• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia, 

• zgoda rodziców + zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  Honorowy Patronat:  

• Superbelfrzy 

                          

Partnerzy:  

@  

Partnerzy konkursu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format A4,  

forma płaska, jednolita,          

bez elementów 

przyklejanych 

 

PRACA SAMODZIELNA – rysuj 

sam/sama, przeżywaj radość, 

bądź z siebie dumny/a.        

R 

 

Termin  

wpłynięcia  prac: 

26 luty 2020 r.                      

 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 

 im. Przyjaciół Ziemi 

ul. Marcina Dragana 2 
80-807 Gdańsk 

tel. 58 300 48 75 

sekretariat@sp8.edu.gdansk.pl 

Koordynator : Vitia Hoffmann 
(tel. 606151144)  
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8  im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku 

ul. Marcina Dragana 2 
80-807 Gdańsk 
tel. 58 300 48 75 
sekretariat@sp8.edu.gdansk.pl 
Koordynator : Vitia Hoffmann (tel. 606151144)  

S 

Zaprasza do udziału  
w 

II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
pt. „Bohaterowie czeskich bajek” 

REGULAMIN 

 
Cele konkursu: 

• przybliżenie uczestnikom tradycji czeskich bajek i kreskówek, 

• poznawanie kultury państwa sąsiadującego z Polską w ramach integracji europejskiej, 

• kształtowanie postaw twórczych oraz kreatywności, 

• pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni dzieci, 

• rozwój umiejętności plastycznych. 
Tematyka prac: postacie z czeskich bajek, kreskówek i wieczorynek. WYMYŚL WŁASNĄ HISTORIĘ, CO POSTAĆ ROBI. 
 Nie kopiuj z Internetu lub książki. !!!!!!! Np. Krecik, Pat i Mat zwiedzają moje miasto; Makowa Panienka nad morzem, itp.  
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, świetlic szkolnych. 
Kategorie wiekowe: 

• 7 – 8 lat, 

• 9 – 10 lat.  
Termin wpłynięcia prac: środa, 26 luty 2020 r. do godz. 17.00. !!!!!!!!!  
Format – A4, forma płaska, jednolita, bez elementów naklejanych. 
Kryteria oceniania:  

• samodzielność wykonania pracy, 

• estetyka wykonania pracy, 

• oryginalność plastycznej wypowiedzi. 
 
Ogłoszenie wyników – 4 marca 2020 r. – drogą mailową, na stronie szkoły i fanpageu szkoły na Facebooku.  
 
Nagrody oraz dyplomy dla laureatów i wyróżnionych z każdej kategorii wiekowej. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom - 
zaświadczenie o  uczestnictwie w konkursie (drogą mailową); nauczyciel prowadzący otrzyma  podziękowanie za przygotowanie 
ucznia do konkursu (drogą mailową).  
  

Do każdej pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (prosimy delikatnie przykleić z tyłu pracy): 

• imię, nazwisko, wiek ucznia, 

• nazwę szkoły, e-mail szkoły, nr. tel., miejscowość, 

• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia, kontakt (e-mail/ nr. tel.) 

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: 

 SP nr 8 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Marcina Dragana 2,   80-807 Gdańsk.  Z DOPISKIEM „KONKURS czeskich bajek” 

Prace zniszczone, wysłane po terminie lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. 

Nagrody:  

• I - III miejsce - tytuł laureata, 

• IV – VI miejsce – wyróżnienie. 

Postanowienia końcowe: 
Komisja: 
• zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex aequo),  
• postanowienia komisji konkursowej są ostateczne,  
• prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu, 
• organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………………………………………………………………… 
zawartych w formularzu zgłoszenia, przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku w związku z jego udziałem w konkursie. 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku mojego dziecka i jego imienia, nazwiska i klasy oraz nazwy szkoły w materiałach promujących 
działalność Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku (wystawa pokonkursowa, strona www szkoły, FACEBOOK). 

Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. 

Miejscowość, dnia     …………………………………………                                  …………………………………………………. 

 (podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu)  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

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 (RODO). 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi 80-809 Gdańsk ul. Dragana 2, tel.  58 303 65 79, e-
mail sekretariat@sp8.edu.gdansk.pl 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych   e-mail: iod_sp8@ask.gda.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji konkursu oraz jego 

Organizatora. 
4. Organizator Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi będzie zbierał następujące dane: 

a) imię, nazwisko, wiek oraz szkołę, do której uczęszcza uczestnik, 
b) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, 
c) imię, nazwisko nauczyciela, opiekuna uczestnika,  
d) wizerunek uczestnika. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej podanie danych wymienionych w p. 4 a),b),c) jest warunkiem udziału w konkursie.  
7. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo do:  

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, 
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w 

dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących 
przepisów prawa 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  - wypełnić dużymi literami drukowanymi  
Prosimy tę część przykleić na pracę z tyłu 
 

IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA 
WIEK 
SZKOŁA (ADRES SZKOŁY)   
 
E-MAIL SZKOŁY 
NR TEL.  
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO  
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