
      

                  Nauczyciele świetlicy 

     przy Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu  

serdecznie zapraszają wychowanków świetlic i ich opiekunów  

                           do udziału w: 

 

      XIX  MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM  

"MASKA KARNAWAŁOWA" 

 

Cel konkursu:  rozbudzanie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej u dzieci, rozwijanie                        
twórczych zainteresowań. 
 
Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie uczestniczą tylko wychowankowie świetlic szkolnych / wrocławskich szkół. 

• Należy dostarczyć na adres organizatora /pocztą lub osobiście/ jedną lub dwie prace  
z danej placówki, ewentualnie po jednej pracy z każdej grupy wychowawczej. 

Dopuszczalne są dwie wersje prac: 

• I wersja – format trójwymiarowy. 

• II wersja – maski z kartonu, gazet, papieru kolorowego, cekinów, brokatu, bibuły, tkanin  
o różnej fakturze i innych materiałów. 

TERMIN : 

• Prace należy dostarczyć do 25 stycznia 2019 r. /decyduje data stempla pocztowego/. 

• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w świetlicy SP 50 dnia 15 lutego 2019 r. 

• Wystawa prac odbędzie się w dniach od  11 lutego – 1 marca 2019 r. (prace można 
odebrać w dniach 04.03.2019 – 08.03.2019, po tym terminie prace przechodzą na 
własność organizatora). 

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, opiekunowie uczniów 
podziękowania. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów konkursu: 

Tel: 71 798 68 54  w. 202 

Wszystkim dzieciom życzymy wspaniałych pomysłów i dobrej zabawy!! 

Organizatorzy: Nauczyciele Świetlicy SP 50 

 



 

Wyrażam zgodę na:  

1. Udział mojego dziecka ……………………………………………………………………..   

w XIX Miejskim Konkursie Plastycznym ,,Maska karnawałowa”, organizowanym przez świetlicę  

przy Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51 – 112 Wrocław. 

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu. 

Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38 we 

Wrocławiu. 

3. Nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz pracy dziecka, w formie wykonywanych 

fotografii i opisu działań w celu publikacji na stronie internetowej SP 50. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

 

 

…………………………………………………… 

 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony 

danych: tomaszgrzybowski@coreconsulting.pl, tel.: + 48 882 714 401 lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

 

mailto:tomaszgrzybowski@coreconsulting.pl

