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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

POWSTANIA ŚLĄSKIE 

 

Cele konkursu 

 

Celem konkursu  jest: 

1. Promowanie historii swojego kraju. 

2. Poznanie ważnych dla Polski postaci historycznych. 

3. Popularyzowanie wiedzy na temat historii ojczyzny; 

4. Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, kultury i ludzi. 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

6. Rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci. 

 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Wołowie we współpracy ze szkołą Podstawowa nr 1 im. Powstańców 

Śląskich w Wołowie. 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół  podstawowych,  

w następujących kategoriach wiekowych: 

 edukacja wczesnoszkolna klasy I– III 

 uczniowie klas IV – VI 

 uczniowie klas VII - VIII 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.  

3. Prace powinny być wykonane w dowolnej  technice plastycznej ( bez użycia 

materiałów sypkich),  na papierze, w formacie A4/A3. 

4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 

Imię, nazwisko…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………… 

Klasa…………………………………… 

Nazwa Instytucji, adres ………………………………………………………………….. 

Imię, nazwisko opiekuna merytorycznego……………………………………………………... 

5. Temat prac powinien obejmować : 

kl. I –III i IV - VI  Epizody związane z powstaniami śląskimi 

kl. VII – VIII Portret bohatera 
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6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, 

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych. 

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

(dołączone oświadczenie uczestnika konkursu) 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej PCE i PP-P w Wołowie: 

http://www.wolowpce.pl  

 

                                                   Ocena prac konkursowych 

1. Konkurs jest złożony z dwóch etapów:  

 Etap I – szkolny 

 Każda ze szkół może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace z każdej 

grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w 

eliminacjach szkolnych.  

 Etap II – powiatowy 
 Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, 

wyłaniając laureatów. 

2. Prace, które wygrały w etapie szkolnym, dwie w każdej kategorii wiekowej (każda 

innego autorstwa), powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie. 

3. Prace należy składać do 02 marca 2020r. na adres: 

                   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

                                                           56-100 Wołów 

ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C) 

z dopiskiem: HISTORYCZNY KONKURS PLASTYCZNY 

4. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, 

zrolowane, nie będą brane pod uwagę. 

5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatora 

składające się z nauczycieli sztuki i edukacji wczesnoszkolnej. 

6. Jury pod uwagę weźmie: 

 zgodność z tematem,  

 pomysłowość,  

 staranność wykonania,  

 walory artystyczne, 

 estetykę, 

 samodzielność. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

UWAGA 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Podanie danych jest niezbędne aby  

wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest  

dobrowolne. 

2. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie opublikowana na stronie  

internetowej PCPiPPP w Wołowie 

3. Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie  

internetowej www.wolowpce.pl w zakładce RODO. 

 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w  

Wołowie 

ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów 

tel. 71/389-21-00 w. 21 

http://www.wolowpce.pl/
http://www.wolowpce.pl/
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Ogłoszenie wyników konkursu 

 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej PCE i PP-P w Wołowie: 

http://www.wolowpce.pl w zakładce Sieć Współpracy i Samokształcenia Humanistów. 

2. Osoby wyróżnione zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 

podczas XIII Powiatowej Gali Laureata 04 czerwca 2020 roku. 

3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

powstańców Śląskich w Wołowie podczas Powiatowego Historycznego Konkursu 

Wiedzy pn. Powstania Śląskie w obronie polskości. 

 

 

Opracowanie: D. Haller A. Chodorowska,P. Feliszek, T. Jaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wolowpce.pl/
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   KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIOWIE  KL VII - VIII 

 Powiatowy Historyczny Konkurs plastyczny  

Powstaniach Śląskich 

Powstania Śląskie  

 

   ………………………………………………………………………………………. 

/nazwa szkoły/ 

  

………………………………………………………………………………………. 

/adres szkoły/  

 Zgłaszamy  do udziału następujących  uczniów: 

 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  KL. I – III 

Lp. Imię i  nazwisko  ucznia 
Imię i  nazwisko  nauczyciela 

prowadzącego 

(tel., e-mail) 

    1. 
 

 

 

    2. 
 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE KL. IV - VI 

Lp. Imię i  nazwisko  ucznia 
Imię i  nazwisko  nauczyciela 

prowadzącego 

(tel., e-mail) 

    1. 
 

 

 

    2. 
 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE KL. VII - VIII 

Lp. Imię i  nazwisko  ucznia 
Imię i  nazwisko  nauczyciela 

prowadzącego 

(tel., e-mail) 

    1. 
 

 

 

    2. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.  

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zajęć dodatkowych, na 

podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z 

organizacją zajęć dodatkowych.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia 

lub   ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej 

wycofania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować 

będzie brakiem możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.  

 

 

 


