
 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie 
zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym 

„BAJKOWA POSTAĆ”. 
 

 

I. ADRESACI: 

Konkurs jest adresowany do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. 5-6 lat (Przedszkole nr 33,  nr 3 i nr 24 w Rzeszowie), 

2. 7-9 lat (Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie). 

II. ORGANIZATOR:  

Organizatorem konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie. 

Tel. +48 17 748 2505 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:  

Prace należy składać do dnia 20.11.2019 r. 

w świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 21 

IV. CELE KONKURSU: 

 rozbudzanie talentów plastycznych, 

 propagowanie bajek i baśni, 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

 wzbogacanie warsztatu plastycznego o różnorodne techniki plastyczne, 

 integrowanie dzieci z przedszkoli i szkoły. 

 

V. FORMA PRACY: 

 praca plastyczna płaska w formacie A4, wykonana dowolną techniką, 

przedstawiająca bajkową postać, 

 praca powinna zawierać informacje o Uczestniku: imię, nazwisko, wiek, nazwa 

placówki, imię i nazwisko opiekuna. 

VI. NAGRODY:  

Planowane jest przydzielenie nagród dla laureatów konkursu. 

 

 



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1.O dokładnym terminie wręczenia nagród, Uczestnicy zostaną poinformowani przez 

Organizatora. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji regulaminu.   

3. Dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych będą 

wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

4.Rodzice (opiekunowie prawni) Uczestników konkursu wyrażają zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunków dzieci na stronie internetowej SP nr 18 w Rzeszowie. 

5. Koordynatorzy konkursu: 

Albina Ustrobińska, Anna Czernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                   Rzeszów, dnia …………….………  

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM 

WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE/OLIMPIADZIE/TURNIEJU* 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………… zamieszkała/y w ………..…………………………            

                            (imię i nazwisko  rodzica/ opiekuna prawnego*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….., wyrażam 

zgodę na: nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w 

postaci: wizerunku1, imienia, nazwiska, przedszkola mojego dziecka/ podopiecznego/ mojej 

osoby* ………….…….…….…………..……………………………przez Szkołę Podstawową nr 18 w                           
(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) 

Rzeszowie w związku z udziałem w zorganizowanym konkursie/ olimpiadzie/ turnieju. 

Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie   

1wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na 

publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach 

organizowanego konkursu/ olimpiady/ turnieju w materiałach służących popularyzacji w 

zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych szkoły, jak również w celu archiwizowania 

wydarzeń szkolnych poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich 

mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności: a) w Internecie np. na stronie 

internetowej szkoły: www.sp18.resman.pl, portalu społecznościowym szkoły: facebook.com 

b) TV, prasie i powstałych publikacjach; c) kronice szkolnej, gazetce szkolnej, dyplomach, 

plakatach; d) tablicach ściennych i folderach szkolnych w siedzibie szkoły. Wizerunek 

dziecka/podopiecznego/mojej osoby* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej 

ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr 

osobistych dziecka/podopiecznego/ mojej osoby*.  

 

……………………………………………………  

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  

 

* Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak 

możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie/ olimpiadzie/ turnieju.  

 

_________________________  

* zaznaczyć właściwe 


