
Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

dla uczniów  klas I – VIII i Oddziałów Przedszkolnych

„KOCHAJMY ZWIERZĘTA,  JAK ŚWIĘTY FRANCISZEK”

uprzejmie zapraszają 

do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu pt.:

"Torbacze świata"

Celem  konkursu jest  umocnienie  postawy  szacunku,  miłości  i  pokoju,  
wobec  świata  ludzi  i  zwierząt,   rozbudzanie  odpowiedzialności  za   świat  przyrody,  
wśród uczniów wrocławskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych.

REGULAMIN KONKURSU
dla uczniów klas I – VIII i Oddziałów Przedszkolnych (5 i 6-latki)

Szkół Podstawowych we Wrocławiu.

I. ZASADY KONKURSU:  
1. Konkurs  jest  skierowany  do  uczniów  klas  I  –  VIII  i  oddziałów  przedszkolnych

 grupy 5-6-latków: Przedszkola nr 1,Przedszkola nr 68, , Przedszkole nr 82, Przedszkole nr 109,
Szkół Podstawowych nr 20, 40, 50, 83, 108 

2. Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką. 

Format pracy: A4 – płaska, praca nie może być oprawiona lub naklejona  

       na większą kartkę.

TEMATYKA  PRAC PLASTYCZNYCH: Torbacze świata

Każda szkoła lub przedszkole do 600 uczniów może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac, szkoły 
powyżej 600 uczniów 15 prac.

W szkole przeprowadza się I etap szkolny i dopiero wyróżnione prace, kwalifikują się do 
II etapy międzyszkolnego.

3. Każdy  uczeń  może  zgłosić  tylko  jedną  samodzielnie  wykonaną  pracę.

4. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 
� Oddział Przedszkolny (5 i  6-latki) - klasy I 
� klasy II-III
� klasy  IV - V
� klasy VI - VIII



5. Konkurs jest adresowany do dzieci, a nie do osób dorosłych. 
           UCZMY DZIECI SAMODZIELNOŚCI I UCZCIWOŚCI!
           DAJMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM RÓWNE SZANSE!

6. Opatrzenie prac w metryczki zawierające następujące dane: 
*TYTUŁ PRACY TJ. RODZAJ TORBACZA -   Z PRZODU PRACY  ,  

*  IMIĘ,  NAZWISKO  I  KLASA  AUTORA,  ADRES  PLACÓWKI  ORAZ  IMIĘ  I  NAZWISKO  OPIEKUNA    -  

DRUKIEM Z TYŁU PRACY

7. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę prawnych opiekunów (załącznik nr 1).
ZGODA MUSI BYĆ WYDRUKOWANA I PRZYPIĘTA SPINACZEM.
PRACE NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW NIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁU W KONKURSIE.

II. Zasady oceniania: załącznik nr  2
� Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

� zgodność z tematyką konkursu,
� ogólne wrażenia artystyczne,
� kreatywność,
� estetyka wykonania,
� stopień trudności. 

Jury przyzna w każdej kategorii po trzy równorzędne nagrody. 
Jury  przyznaje  sobie  prawo  przesunięcia  puli  nagród  pomiędzy  kategoriami,  uwzględniając  ilość
przysłanych prac oraz poziom ich wykonania.

III. Ekspozycja prac: 

� Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Galerii Szkolnej.

Lista laureatów  konkursu oraz informacje o terminie odbierania nagród                     
 i dyplomów zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres szkoły. 
  
Forma  odbioru  nagród  -  w  wyznaczonych  dniach  pracownik  jednostki,  do  której
uczęszczają  laureaci,  odbiera  zapakowane  nagrody  od  Pracownika  Obsługi  Szkoły
Podstawowej nr 83, składając podpis na liście odbiorczej. Odbiór Prac u Pracownika przy
głównym wejściu do budynku szkolnego przy al. Boya – Żeleńskiego, w godz. 7.00 - 17.00

Prace  biorące  udział  w  konkursie  przechodzą  na  własność  organizatorów.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody prawnych opiekunów uczniów
na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  konkursu  
i   wyeksponowanie  zgłoszonych  prac  w  Galerii  Szkolnej  oraz  na  internetowej   stronie
szkolnej, a także na szkolnym profilu  FB.

Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  w  związku  z  organizacją  Międzyszkolnego
Konkursu pt. Kochajmy zwierzęta, jak święty Franciszek. (załącznik nr 3).



IV. TERMINY KONKURSU:  
1. Czas trwania konkursu: 05.10.2021r.  – ok.  30. 11. 2021 r. 

Prace plastyczne powinny być składane w  dniach 26.10 do 15.11.2021 r. 
Ze  względów  sanitarnych  prace  z  danej  placówki  składa  jeden  przedstawiciel  szkoły,
do  zamykanego,  oznaczonego  logiem  konkursu,  pojemnika  umieszczonego  przy  stanowisku
Pracownika  Obsługi  SP  83  ,  przy  głównym  wejściu  do  budynku  szkolnego  przy  al.  Boya-
Żeleńskiego. Prace można składać od 26. 10 do 15.11. 2021r.  w godzinach 7.00- 17.00. 
W przypadku przesłania prac tradycyjną drogą pocztową, prace muszą dotrzeć do szkoły do dnia
30.10.2021r.
Wszystkie prace zostaną poddane kwarantannie przez 72 godziny. 
2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po 30. 11. 2021 r.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

V. Procedury konkursowe na wypadek nauczania zdalnego. 

1. Tematyka, technika prac nie ulega zmianie.

2. Termin ogłoszenia wyników nie ulega zmianie.

3. Prace prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres  -
 TYLKO PRZYPADKU PRACY ZDALNEJ  - konkursfranciszek2020@ gmail.com -
w wyżej podanych terminach. Do prac należy dołączyć zeskanowane zgody, i oznaczyć prace/ 
pliki  tak, by można było zidentyfikować autora.

4. Ogłoszenie wyników, ekspozycja prac na internetowej stronie szkoły i szkolnym profilu FB

5. Odbiór nagród po zniesieniu obostrzeń .

Zapraszamy serdecznie do udziału. 

ORGANIZATORZY: DYREKTOR SZKOŁY:
nauczyciele SP nr 83

im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu             Ewa Nadzieja
Magdalena Kamińska
Małgorzata Maryniak
Martyna Zawadzka

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 83
im. Jana Kasprowicza

Al. Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław



Polityka Ochrony Danych Osobowych – Załącznik nr 9 – Szkoła Podstawowa nr 83 im. J. Kasprowicza 

we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

(zgoda na udział ucznia w Konkursie)

ZGODA NA UDZIAŁ  W KONKURSIE

 Wyrażam   zgodę  na  udział  mojego  dziecka  .......................................................................................

(imię  i nazwisko)  w konkursie  pt.:  "Kochajmy  zwierzęta,  jak  święty  Franciszek  –  Torbacze  świata",

organizowanego  przez  Szkołę  Podstawową  nr  83  im.  Jana  Kasprowicza  

we Wrocławiu

*Zgoda oznacza ,że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

__________________________  ________________________________

Miejscowość i data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

ZGODA NA EKSPOZYCJĘ PRACY W GALERII SZKOŁY,

 INTERNETOWEJ STRONIE SZKOŁY ORAZ SZKOLNYM PROFILU FB

 Wyrażam   zgodę  na  nieodpłatną  ekspozycję  pracy   mojego

dziecka  .......................................................................................

(imię  i nazwisko)  wykonanej  w  ramach   konkursu  pt.:"  Kochajmy  zwierzęta,  jak  święty  Franciszek  –

Torbacze świata", na internetowej stronie i profilu FB Szkoły Podstawowej nr 83 im. J. Kasprowicza we

Wrocławiu .

*Zgoda oznacza ,że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

__________________________  ________________________________

Miejscowość i data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego



Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. Kochajmy zwierzęta, jak święty Franciszek –

Torbacze świata”,

dalej:  Konkurs-  jest  Szkoła  Podstawowa nr  83  im.  J.  Kasprowicza  we  Wrocławiu,  51-160  Wrocław  

Al. Boya-Żeleńskiego 32.

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

60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulOng.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulOng.pl.

Dane  osobowe  uczestników  są  przetwarzane  przez  Administratora  Danych  Osobowych  w celu

przeprowadzenia  Konkursu  zgodnie z  jego regulaminu,  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 83

im.  J.  Kasprowicza  we  Wrocławiu,  51-160  Wrocław  Al.  Boya-Żeleńskiego  32  lub  mailowo  na

inspektor@coreconsulOng.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulOng.pl.

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

Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  jeżeli  uzna,  iż  przetwarzanie  jego  danych osobowych narusza

regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
(zasady oceniania prac zgłoszonych na konkurs)

Zasady oceniania prac zgłoszonych na międzyszkolny konkurs plastyczny „Kochajmy zwierzęta, jak święty

Franciszek – Torbacze świata”

1. Każdy  uczeń  może  zgłosić  tylko  jedną  samodzielnie  wykonaną  pracę.

2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

� Oddział Przedszkolny  (5 i 6- latki) - klasy I 
� Klasy II-III
� klasy  IV - V
� klasy VI - VIII

3. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych i zwiększenia liczby 

laureatów w zależności od poziomu zgłoszonych prac i liczby uczestników konkursu.

Kryteria oceniania:          

� zgodność z tematyką konkursu,
� ogólne wrażenia artystyczne,
� kreatywność,
� estetyka wykonania,
� stopień trudności. 

4. Do oceniania prac konkursowych zostanie powołana komisja w skład, której wejdzie nauczyciel 

plastyki lub techniki. 

5. Każdy z członków komisji z danej kategorii wiekowej wybierze w swojej ocenie sześć 

najlepszych prac, przyznając trzem z nich odpowiednio 4, 3, 2 punkty, a kolejnym trzem po 1 

punkcie, stosując przyjęte kryteria oceniania. 

6. Łączna suma punków przyznanych przez wszystkich członków komisji wyłoni laureatów  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

7. W przypadku zdobycia przez prace tej samej liczby punków,  jury przeprowadzi ponowne 

ocenianie tylko tych prac, przyznając im dodatkowe punkty według następującej zasady:

�  jeśli będą dwie prace z taką samą liczbą punktów, każdy z członków komisji 
jednej z nich przyzna według uznania 2 punkty, a drugiej 1 punkt,

� natomiast jeśli będą trzy prace z tą samą liczbą punktów, to każdy z członków 
jury  przyzna według uznania jednej z  nich 3 punkty, 
drugiej 2 punkty a trzeciej  1 punkt.

� Łączna suma wszystkich dodatkowych punktów będzie  ostatecznym wynikiem 
oceniania dotyczącym prac, które w pierwszej  turze głosowania otrzymały
 tę samą liczbę punktów.
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we Wrocławiu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 
(regulacja zasad przekazywania danych Uczestników pomiędzy placówkami)

ZASADY  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  W  ZWIĄZKU  Z ORGANIZACJĄ  MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU pt.: "Kochajmy zwierzęta jak święty Franciszek – Torbacze świata"

1. Niniejszy  dokument  stanowi  „inny  instrument  prawny”  w  rozumieniu  art.  28  ust.  3  Ogólnego

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce,

z której wywodzi się uczestnik, który zdał do II etapu Konkursu, przetwarzanie danych osobowych

tego  uczestnika.  Placówka  oświatowa  poprzez  przystąpienie  do  Konkursu,  zgodnie  z  jego

Regulaminem,  akceptuje  Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  wyrażone  w  niniejszym

dokumencie.

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora  zobowiązana jest

zapewnić wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego - formularza

zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

3. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organizatorowi

wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu Konkursu.

4. Do  czasu  przekazania  wypełnionych  formularzy  Organizatorowi  placówka  zobowiązana  jest

zapewnić  ich  poufność,  integralność  oraz  bezpieczeństwo,  zgodnie  z  przyjętymi  u  siebie

zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp

mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o

dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora).

5. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania

z zewnętrznych podwykonawców. 

6. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym

ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku

mailem na adres inspektor@coreconsulXng.pl 

7. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych

zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności

Organizatora na adres inspektor@coreconsulXng.pl 

8. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest  zniszczyć  wszelkie  posiadane przez  siebie

kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie

dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem.

9. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze

przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się

audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28

ust. 3 lit. h) RODO).

10. Dla  usunięcia  wątpliwości  wskazuje  się,  że  w  I  etapie  Konkursu,  który  stanowi  etap  szkolny,

Organizator nie ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich Uczestników.

W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych Uczestników.
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im. J. Kasprowicza we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

(zgoda na udział ucznia w Konkursie)

ZGODA NA UDZIAŁ  W KONKURSIE

 Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................

(imię i nazwisko) w konkursie pt.: "Kochajmy zwierzęta, jak święty Franciszek – Torbacze świata",

organizowanego  przez  Szkołę  Podstawową  nr  83  im.  Jana  Kasprowicza  

we Wrocławiu

*Zgoda oznacza ,że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

__________________________  ________________________________

Miejscowość i data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

ZGODA NA EKSPOZYCJĘ PRACY W GALERII SZKOŁY,

 INTERNETOWEJ STRONIE SZKOŁY ORAZ SZKOLNYM PROFILU FB

 Wyrażam   zgodę  na  nieodpłatną  ekspozycję  pracy   mojego

dziecka  .......................................................................................

(imię i nazwisko) wykonanej w ramach  konkursu pt.:" Kochajmy zwierzęta, jak święty Franciszek –

Torbacze świata", na internetowej stronie i profilu FB Szkoły Podstawowej nr 83 im. J. Kasprowicza

we Wrocławiu .

*Zgoda oznacza ,że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

__________________________  ________________________________

Miejscowość i data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego


