
                  
 

        Zespół nauczycieli świetlicy SP nr 50 we Wrocławiu 

 serdecznie zaprasza dzieci ze szkolnych świetlic do udziału w 

 XIV Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym  

                                                „MOJE FANTAZJE” 

 

 

 

Tegoroczna tematyka konkursu to: MOSTY (dowolna kompozycja). 

 

 

Cele konkursu:  

• Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

• Zapoznanie dzieci z architekturą miasta  

• Poznanie różnych definicji słowa mosty- poznanie, czym jest metafora 

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,  

• Poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych, 

• Wymiana doświadczeń i pomysłów między świetlicami. 

 

 

 REGULAMIN:  

• W konkursie mogą brać udział wychowankowie świetlic szkolnych klas I-III, 

•  Ilość nadsyłanych prac ograniczona do 3 z jednej świetlicy, 

•  Prace można wykonywać dowolną techniką, na dowolnym formacie                                  

(nie większy niż A3),  

• Dopuszczalne formy pracy: płaskie i przestrzenne, 

•  Prace powinny zawierać czytelną wizytówkę: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek 

wykonawcy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, 

• Termin nadsyłania prac: do 29.11.2019 r. 

  

Rozstrzygnięcie konkursu: 10.12.2019 

Prezentacja prac odbędzie się w świetlicy SP nr 50 w dniach od 02.12 do 06.12 

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej w zakładce Świetlica.  

Po ukończeniu wystawy uczestnicy mają możliwość odbioru prac, po tym terminie prace 

ulegną zniszczeniu. 

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia oraz oryginalnych pomysłów!!! 

 

 

 



 

 

 

 

Zgoda na udział w XIV Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Moje Fantazje 

 

 

 
Załącznik do Regulaminu   
(zgoda na udział ucznia w Konkursie)  

  
  

ZGODA NA UDZIAŁ  W KONKURSIE  

  

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ______________________ (imię i nazwisko) w 

XIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Moje Fantazje MOSTY, organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38, Wrocław. 

  

__________________________  

Miejscowość i data  

  

  ________________________________  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

(wymagany jeżeli uczestnik jest 

niepełnoletni)  

  

  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie rozpowszechnianie 

wizerunku  mojego dziecka 

________________________________________  

(imię i nazwisko uczestnika)  

  

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia XIV Międzynarodowego Konkursu 

Plastycznego Moje Fantazje MOSTY przez organizatora Konkursu: Szkołę Podstawową nr 50 

we Wrocławiu.  

  

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora oraz na profilach 

Organizatora na portalu Facebook.  

   

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku 

do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.  

  

  

 

________________________________  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

(wymagany jeżeli uczestnik jest 

niepełnoletni)  



 
 

 

Klauzula informacyjna 

 

Administratorem danych osobowych uczestników XIV Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Moje 

Fantazje: MOSTY (dalej: Konkurs) jest Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 

Wrocław. 

 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 

Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z jego regulaminem, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu wydania nagród.  Ponadto 

dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu 

promocji Konkursu oraz jego Organizatora.   

 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a 

następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą 

przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa 

swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

 

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez 

Organizatora.  

 

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 50 we 

Wrocławiu, ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl lub 

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  
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