
REGULAMIN 

konkursu plastycznego „Pisanka wielkanocna” 

Organizatorem konkursu plastycznego „Pisanka wielkanocna” jest: 

Katolicka Szkoła Podstawowa 

im św. s. Faustyny w Trzciance 

ul. Spokojna 2  

64-980 Trzcianka 

nr tel. 67 216 22 56. 

 

CELE: 

 prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury 

chrześcijaoskiej i narodowej, 

 popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych 

ze Świętami Wielkanocnymi, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnieo plastycznych, 

 promowanie twórczości plastycznej dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

 

WARUNKI KONKURSU: 

1. Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu tylko jedną pisankę, 

wykonaną na jajku styropianowym o wysokości od  10 cm. 

2. Technika zdobienia pisanki jest dowolna. 

3. Praca powinna byd wykonana samodzielnie. 

4. Do każdej pracy należy dołączyd kartkę z danymi osobowymi: imię 

i nazwisko, wiek, kategoria wiekowa, numer telefonu, oraz zgodę 

na udostępnienie danych osobowych (formularz w załączniku). 

5. Pisankę należy dostarczyd do dnia 11 kwietna 2019 r. do świetlicy 

szkolnej w Katolickiej Szkole Podstawowej. 

 

 

UCZESTNICY: 

 przedszkola, 

 uczniowie klas I–III, 

 uczniowie klas IV–VII, 

 dorośli. 

 

OCENA PRAC: 

Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni prace według 

następujących kryteriów: 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 oryginalnośd i pomysłowośd prac, 

 estetyka wykonania, 

 samodzielnośd wykonania. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania imion, nazwisk 

oraz fotografii ukazujących nagrodzonych i prace konkursowe na swej 

stronie internetowej, na szkolnym koncie Facebooka i w lokalnych 

mediach. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r.  

o godz. 16.00 w auli szkolnej Katolickiej Szkoły Podstawowej. 

 

ZAPRASZAMY. 

 

Organizatorzy konkursu: 

Małgorzata Grzyb 

Agnieszka Kapela 

 



Klauzula informacyjna — zgoda na udostępnienie danych osobowych 

Zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 7, art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych wskazanych w niniejszej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

jest Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance, którą reprezentuje dyrektor szkoły z siedzibą przy ul. Spokojnej 2 

w Trzciance (kod pocztowy: 64-980), tel. 67 216 22 56, adres e-mailowy:  

katolik.trzcianka@gmail.com. 

2. Pani/Pana dziecka dane będą przetwarzane w celu zebrania dokumentacji dotyczącej organizacji konkursu pla-

stycznego  „Pisanka wielkanocna” zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-

wych.  

3. Odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będą osoby zainteresowane konkursem. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dotyczących dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia da-

nych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne i warunkiem umownym realizowanym w celach przeprowadzenia konkursu. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe spełnienie warunku umownego, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie przez Pani/Pana dziecko. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą osoby zainteresowane konkursem. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony, chyba że Pani/Pan wniosą o usunięcie danych 

osobowych Państwa dziecka do administratora danych, tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów związanych z działalnością szkoły, zgodnie z Roz-

porządzeniem 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). Wyrażam zgodę na publikację wize-

runku mojego dziecka w witrynie szkolnej, na szkolnym koncie Facebooka, szkolnych tablicach tematycznych, ścia-

nach laureatów, finalistów eliminacji, należących do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance. 

11. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych są podane w Polityce prywatności Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Trzciance w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

 

………………………………………………………… 

 

………………, ……………………..                             ………………………………………………………… 

                (czytelne podpisy rodziców dziecka) 

 

 

(miejscowość i data) 


