
 



 

 

 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„ Kartka Bożonarodzeniowa” 

1. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych 

oraz szkół noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu z całej Polski, w następujących kategoriach 

wiekowych: 

• I kat.  - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

• II kat.- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

• III kat.-uczniowie klas I –IV  szkoły ponadpodstawowej 

2. Cele konkursu: 

• Kultywowanie tradycji świątecznych 

• Umożliwienie  dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności   twórczych , których inspiracją są 

Święta Bożego Narodzenia 

• Rozwijanie kreatywności oraz wypowiedzi artystycznej w różnych formach 

• Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych 

3. Warunki konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej zgodnie  

z założeniami 

• format pracy A5 

• dowolna technika plastyczna 

• nie dopuszcza się do wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej 

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę 

3. Do pracy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) 

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko, klasę, szkołę autora pracy oraz imię i 

nazwisko opiekuna) 

4. Czas trwania konkursu 

• Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Zespołu Szkół 

Uzdrowiskowych w Rabce do dnia 12 grudnia 2022r. (prace zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, lub nadesłane po terminie nie będą oceniane). 

• Rozstrzygnięcie  konkursu dnia 19 grudnia 2022r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Szkoły:  www.zsurabka.pl 



• Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się w Szkole Podstawowej ZSU  

w Rabce, ul. Słowackiego 10. 

5. Ogłoszenie  wyników i nagrody 

• Jury konkursu przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej  

• Laureaci konkursu  „Kartka Bożonarodzeniowa”  otrzymają nagrody  (zostaną wysłane  drogą 
pocztową). 

IV. Obowiązki i prawa organizatora: 

• z chwilą nadesłania prac na konkurs, wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy 

nieodpłatnie przechodzą na organizatora –Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, mogą być one 

wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez zgody ich autorów; 

• przez fakt uczestnictwa w konkursie i nadesłania pracy, jej autor/prawny opiekun autora 

jednocześnie wyraża zgodę na przejście autorskich praw majątkowych  i własności egzemplarza 

pracy; 

• przekazanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu prac dla potrzeb konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781) 

• Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.zsurabka.pl 

Organizatorzy i koordynatorzy konkursu:  

 Alina Pękala 

 Katarzyna Pistoia 

 Lucyna Ponicka 

 Grażyna Rapacz 

 Monika Widzisz 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kartka Bożonarodzeniowa" 

METRYCZKA PRACY 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  PRACY  

KLASA/ KATEGORIA WIEKOWA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA-

OPIEKUNA 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy uczestnika konkursu.   

Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie pracy. 

 

 

……………………………………………. 

Podpis autora pracy 

 

 

………………………………………… 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ. 

BARDZO PROSIMY O RZETELNE, CZYTELNE WYPEŁNIANIE DANYCH NA METRYCZKACH DRUKOWANYMI 

LITERAMI 

 

 

 

 

 



  



Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, wiek) 

przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, w celu: 

• Realizacji konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa” promocji osiągnięć, wykonanych prac oraz 
utrwalania pozytywnego wizerunku i promocji Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce,  
w szczególności poprzez zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej  
i innych profilach internetowych zarządzanych przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce,  
a także w mediach (prasa, serwisy internetowe), TAK       ⃞     NIE        ⃞ 

• wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych  
w Rabce, TAK       ⃞     NIE       ⃞ 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce danych osobowych  
i wizerunku uczestnika konkursu TAK       ⃞     NIE       ⃞ 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach wydarzenia jest Zespół Szkół 
Uzdrowiskowych w Rabce, ul. Słowackiego 10 34 – 700 Rabka - Zdrój. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz, z którą 
można się skontaktować poprzez e – mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pan wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez 
Administratora w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez Administratora w celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną. 

5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w 
Rabce  przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. 

6. Odbiorcami danych będą: 

• organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana 
dziecka danych osobowych 

7. Pani/Pan/Uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                            

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi  
realizację celów do których dane były zbierane. 

10. Pani/Pan/Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku, danych osobowych utrwalonych 
podczas wydarzenia na stronie internetowej Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, Facebook-u 
oraz na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z 
jego przebiegu. 

mailto:iod@


11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną. 

     ……………………………………………………………………….. 
                                                     Data/Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 


