
 

 

 

 

 
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Każdy z nas jest ważny” 
 

EDYCJA II PROJEKTU 2022/2023 

 

§1 

 

ORGANIZATORZY: 

 

Stowarzyszenie „Życie z chorobą nie musi być smutne” imienia Karoli 

Majewskiej  

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

 

§2 

 

CELE KONKURSU: 

 

-  przedstawienie oczyma dzieci, pozytywnych aspektów płynących z integracji, 

tolerancji, empatii oraz szacunku wobec siebie i innych osób, 

-  popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej oraz umiejętności plastycznych 

uczniów/wychowanków, 

- rozbudzanie kreatywności, wyobraźni twórczej i wrażliwości artystycznej 

uczniów/wychowanków, 

-  popularyzacja wolontariatu, dobroczynności, 

-  poszerzanie wiedzy z zakresu form i technik plastycznych 

 

§3 

TEMAT KONKURSU: 

„Każdy z nas jest ważny”  

 



§4  

UCZESTNICY: 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów/wychowanków w dwóch grupach 

wiekowych: 

 klasy 1 – 3 

 klasy 4 - 6  

szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, ośrodków szkolno - 

wychowawczych 

 

§5 

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

 Technika wykonania prac:  

Czarno-biały rysunek wykonany mazakiem, piórkiem lub pędzelkiem  

(z wykorzystaniem farby, atramentu, tuszu)  na płaskiej płaszczyźnie  

z zastosowaniem różnych rodzajów linii (grubej, cienkiej, prostej, falistej, 

przerywanej itp.) 

Końcowy efekt – rysunek wykonany czarną kreską bez plam koloru (jako kartka 

kolorowanki)  

 Format prac: A3   

 Termin nadsyłania prac: 14.04.2023 r.  

1) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac 

plastycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami.  

2) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. Każda klasa/grupa 

uczestnicząca w projekcie może wysłać maksymalnie 1 pracę w formie 

zdjęcia/skanu w formacie PNG lub JPG w 4. module  w zakładce projektu. 

3) Prace pozostaną własnością Organizatora,  który zastrzega sobie możliwość 

ich publikowania. 

4) Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie razem z pracą plastyczną,  

zdjęcia/skanu zgłoszenia (załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu oraz 

podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych klauzuli RODO (załącznik 

nr 2). 

 

WYNIKI KONKURSU: 

 Profesjonalne jury powołane przez organizatorów wybierze 10 finalistów 

konkursu, wśród których zostanie wyłoniony laureat/laureaci. Jury może 

przyznać dodatkowo wyróżnienia. 

 Zwycięskie prace będą wydane w pokonkursowej publikacji w formie 

kolorowanki dla dzieci.  



 Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

nr 16 w Lublinie oraz Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi być 

smutne” im. Karoli Majewskiej do dnia 28.04.2023 r. 

 Laureat oraz finaliści konkursu otrzymają dyplomy, a opiekunowie 

podziękowania w formie elektronicznej. Przewidziana nagroda – 

opublikowanie pracy w kolorowance pt. „Każdy z nas jest ważny”. 

Zwycięzcy dostaną egzemplarz pokonkursowy. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU: 

Ewa Janiszewska, Anna Nastaj, Paulina Skałecka 

 

§6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków 

niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zdjęć/skanów pracy i wymaganych 

formularzy.   

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły  

i stowarzyszenia j. w.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie. 
                                                                                                         Organizatorzy konkursu: 

Ewa Janiszewska, Anna Nastaj, Paulina Skałecka                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

NASI PATRONI: 

 



Załącznik 1 (do wysłania w formie zdjęcia lub skanu w formacie JPG lub PNG) 

 

Wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami. 

 

 
NAZWISKO ……………………………………………………………….……………………......... 

IMIĘ …………………………………………….……… KLASA /GRUPA………………………… 

NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………………………………. 

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

ADRES ……………………………………………………………………………………................... 

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

E-MAIL SZKOŁY lub numer telefonu nauczyciela/opiekuna        …………………………………... 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna  …………………………………………………… 

 

Liczba uczestników konkursu w placówce: …………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 (do wysłania w formie zdjęcia/skanu) 

 

KLAUZULA RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu jest 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im dyplomu/ nagrody/ upominku. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko dziecka, b) 

wiek, c) klasę, d) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, e) nazwę i adres szkoły.   

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 

cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem 

e-mail: projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych 

oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować 

się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

projekt.niejestemsam.pomagam@gmail.com 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

o wynikach konkursu. 

8. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia 

i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Im. Fryderyka Chopina 

w Lublinie oraz na stronie https://www.stowarzyszeniekaroli.pl  oraz w publikacji 

pokonkursowej.                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 

…..…………………………………………………………….ucznia ………………………… 

w ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
                                                                    (nazwa placówki) 

do celów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Każdy z nas jest ważny”  

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

………………………………………………… 

https://www.stowarzyszeniekaroli.pl/

