
 

Szkoła Podstawowa nr 20 we Wrocławiu 

im. Orła Białego 

ul. Henryka Michała Kamieńskiego 24,  

51-124 Wrocław, tel./fax 71/798-68-44 

e-mail:  sekretariat.sp20.wroclaw@wp.pl 

 

 
REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM” 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. 

Koordynator: Renata Umławska –Przybyło 

Uczestnicy 

Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej. 

Cele konkursu: 

 poznanie historii Polski, 

 kształtowanie dumy z tożsamości narodowej, 

 popularyzowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu. 

Organizacja konkursu: 

1. Uczniowie przygotowują prace plastyczne w wybranej przez siebie kategorii. 

I kategoria – praca plastyczna ukazująca ważne dla Polski wydarzenie historyczne, 

format A3 lub A4. 

II kategoria – plakat nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania niepodległości,              

 format B1 lub A3. 

2. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi dokumentami należy przesłać pocztą na 

adres: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego ul. Kamieńskiego 24, 51-124 

Wrocław, z dopiskiem: „KONKURS WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM ” lub 

dostarczyć do Sekretariatu SP20 w godz. 7:30 – 15:00 do 29 października 2018 r. 

(decyduje data wpływu). Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, 

według wzoru: tytuł, imię i nazwisko, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna,     

e-mail. Brak opisu skutkuje dyskwalifikacją. 

 

4. Powołane przez organizatora jury spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu.  
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5. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

6. Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone do placówek laureatów. 

7. Decyzja jury - co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród - jest 

ostateczna. 

8. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu. 

9. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza 

zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

10. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

11. Uczestnik konkursu, przekazując pracę, oświadcza, że przysługuje mu prawo 

majątkowe i osobiste do pracy. 

12. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję od 29.10.2018 r. do 

30.11.2018 r. na parterze Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego w Naszej 

Galerii oraz na opublikowanie fotografii prac na łamach szkolnej gazety 

„Dwudziestka News”, a także na stronie internetowej www.sp20.wroc.pl. 

13. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom. 

14. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 833 z późn.zm.). 

15. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego 

Regulaminu oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.   

16. Wszelkie pytania należy kierować pod adres: renataumlawska@wp.pl 

 

 

Organizator: 

Renata Umławska-Przybyło 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  

„WOLNOŚĆ-  KOCHAM I ROZUNMIEM” 

 

 

Uczestnik: 

Imię i nazwisko 

.......................................................................................................................... 

Szkoła………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Klasa................................................................................................................. 

 

Opiekun uczestnika: 

Imię i nazwisko 

.......................................................................................................................... 

e-mail………………………………………………………………………… 

 
 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie 

uczestnika samodzielnie i jest on jej autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na 

udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 20 im. Orła Białego 

we Wrocławiu moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze 

mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.). 

 

 

 

……..……………………………………………… 

              Data i podpis 

 

 

 

 

 



Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

na przetwarzanie danych  osobowych 

 

 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka ……………………………………………………………………...…. w konkursie 

plastycznym pt. „Wolność – kocham i rozumiem”, który organizowany jest przez Szkołę 

Podstawową nr 20 im Orła Białego we Wrocławiu. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) do celów 

związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.  

 

 

……………………………………………  

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


