
Uwaga Konkurs 

Plastyczno – Ekologiczny Szkolny Konkursu  

pod hasłem „DLA ZIEMI, DLA SIEBIE” EKO – OBRAZ 
 

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych zachęcam wszystkich uczniów klas 

IV – VI do udziału w konkursie Plastyczno – Ekologiczny Szkolny Konkursu 

pod hasłem „DLA ZIEMI, DLA SIEBIE” EKO – OBRAZ.  

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  obrazu – kolażu na 

dowolny temat z użyciem głównie materiałów naturalnych lub materiałów 

odpadowych (papier, plastik, tkaniny, folia, opakowania, nakrętki).  

Format pacy:  A-3 lub A-2, kolaż na płaskim podłożu. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do p. A. Uniszewskiej kiedy zajęcia w szkole będą 

odbywać się ponownie. 

Życzę udanych prac.  

Liczę na Waszą pomysłowość i kreatywność.  

 

Plastyczno – Ekologiczny Szkolny Konkursu  

pod hasłem „DLA ZIEMI, DLA SIEBIE” EKO – OBRAZ 
 

Regulamin konkursu 

Organizator: SP w Szczercowie ul. Łaska 8 97 – 420 Szczerców  

oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  (Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa- Referat ds. edukacji i gospodarki odpadami). 

Cele konkursu 

-rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody i środowiska,  

-promowanie ekologicznego stylu życia, 

-upowszechnienie zastosowań proekologicznych,  

-wskazanie możliwości praktycznego zastosowania materiałów z recyklingu,  



-nabywanie umiejętności cierpliwej i dokładnej pracy z wykorzystaniem 

zdolności manualnych,  

-zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska 

odpadami, które nie ulegają rozkładowi naturalnemu. 

 

Warunki uczestnictwa 

Prace należy dostarczyć koordynatorowi szkolnemu konkursu (p. Agnieszka 

Uniszewska), a każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasa.   

 

Kryteria oceny pracy  

- pomysłowość i kreatywność, 

- stopień trudności wykonania, estetyka, 

- zgodność z tematyką, 

- różnorodność wykorzystanych materiałów. 

 

Ogólne informacje o konkursie: 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VI z Szkoły Podstawowej im. ks. J. 

Baranowicza w Szczercowie.  

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  obrazu – kolażu na dowolny temat  

z użyciem głównie materiałów naturalnych lub materiałów odpadowych (papier, plastik, 

tkaniny, folia, opakowania, nakrętki). Format pacy:  A-3 lub A-2, kolaż na płaskim 

podłożu. 
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 

7. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na 

ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach 

internetowych Organizatora oraz w mediach. 

 

 

 

8.  KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, iż: 

 

1.Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców 



2.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma 

Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie 

działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email 

kontakt@iszd.pl 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu. 

4.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

5.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 

zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 6.W związku z 

przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7.Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl 

9.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 

danych osobowych przez Administratora. 

10.Pani/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

11.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
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