REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Dziecko oczami Janusza Korczaka”
Edycja I





Organizatorzy:
Urząd Miejski w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Żurawia 12,
- tel. 85 741-69-23
- e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Założenia konkursu:

 Głównym założeniem organizatorów niniejszego konkursu jest zwrócenie uwagi
najmłodszych na działalność i postawę wielkiego człowieka – Janusza Korczaka.















Cele konkursu:
Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.
Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka.
Propagowanie zdolności plastycznych.
Kształtowanie zainteresowań postacią historyczną.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Technika wykonania prac: dowolna.
Format pracy: nie większy niż A3.
Termin dostarczenia prac konkursowych: do 12.11.2021r. Szkoła Podstawowa nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Żurawia 12 (do p. B. Radomyskiej).
Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace wykonane samodzielnie.

Podsumowanie konkursu:
Konkurs zostanie podsumowany na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która
przydzieli odpowiednie miejsca uczestnikom konkursu.
Wyniki zostaną przedstawione w dniu 22.11.2021r na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białystoku oraz na stronie internetowej
szkoły.









Organizator konkursu ze względu na sytuację pandemiczną w kraju dopuszcza,
możliwość rozstrzygnięcia konkursu drogą online.

Nagrody:
Zostaną wyłonione: I,II,III miejsca z nagrodami rzeczowymi w trzech kategoriach
(Klasy: I, II, III).
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Kategoria Konkursu:
Kategoria: prezentacja prac plastycznych – skierowana do dzieci uczęszczających
do klas I – III szkół podstawowych z województwa podlaskiego.
Uczestnicy Konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat (klasy I-III) uczęszczających
do szkół podstawowych z województwa podlaskiego – maksymalna liczba uczniów
z jednej klasy to 4 osoby.

Termin i miejsce konkursu:
Wojewódzki Konkurs Plastyczny (dla wszystkich zgłoszonych uczestników) odbędzie się
w dniu 22.11.2021 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku mieszczącej się przy ul. Żurawiej
12.
Kategoria prac plastycznych podzielona została ze względu na wiek uczestników:
– Klasy I
– Klasy II
– Klasy III
Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego odbędzie się w dniu 22 listopada
2021 roku o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka
w Białymstoku. Na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zapraszamy uczniów, którzy
wykonali zgłoszone prace plastyczne wraz z opiekunami.
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dziecko oczami Janusza Korczaka” został objęty:
- Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty;
- Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku;
- Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Sponsorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta
Białegostoku, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a opiekunowie
specjalne podziękowania przygotowane i ufundowane przez organizatorów.
Informacje dodatkowe:
W KATEGORII PLASTYCZNEJ należy dostarczyć prace plastyczną wraz z kartą
zgłoszeniową (załącznik 1) do 12 listopada 2021 roku (piątek) do Szkoły Podstawowej
nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

Komisja konkursowa oceniając stopień przygotowania uczestników, będzie brała pod uwagę:
- technikę wykonania prac plastycznych (w tym samodzielność wykonania pracy);
- zgodność z tematyką konkursową.
Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać
się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, nazwę
i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.
Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 85 741-69-23.
Przedstawiciele Organizatorów:
 Henryk Paliwoda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka
w Białymstoku

 Barbara Radomyska – z ramienia Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka
w Białymstoku

Załącznik 1
Karta zgłoszeniowa
KATEGORIA PLASTYCZNA
„DZIECKO OCZAMI JANUSZA KORCZAKA”
(KARTĘ UZUPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………...
Wiek: ……………………………………………………………………………..
Klasa (grupa): …………………………………………………………………….
Nazwa placówki: …………………………………………………………………
Adres i telefon placówki: ………………………………………………………...
Imię i nazwisko nauczyciela: ……………..……………………………………..
Telefon do prawnego opiekuna uczestnika konkursu: …………….……………..
Uwagi:…………………………………………………………………………….

………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna prawnego

…………………………………………
podpis nauczyciela prowadzącego

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych podczas realizacji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dziecko oczami Janusza
Korczaka” oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystywanie zdjęć nauczyciela-opiekuna
oraz uczniów-uczestników w związku z organizacją i przebiegiem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Dziecko oczami Janusza Korczaka” zawartych w dokumentach Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza
Korczaka, tylko i wyłącznie dla celów administracyjnych i organizacyjnych w/w konkursu. Jednocześnie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku zapewnia, że umieszczone
zdjęcia w żaden sposób nie naruszą godności osób. Wyrażona zgoda na udział w konkursie jest dobrowolna
jednak niezbędna do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Administratora.
………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………
podpis nauczyciela prowadzącego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych zebranych
podczas realizacji w/w konkursu jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA
W BIAŁYMSTOKU, ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok. Dane osobowe zebrane od państwa
przetwarzane będą w celu realizacji konkursu plastycznego. Jednocześnie dane wizerunkowe uczestników
konkursu oraz nauczyciela prowadzącego mogą przetwarzane w celach reklamowych Organizatora.
Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw
trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
przez Administratora. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do odwołania
udzielonej uprzednio zgody. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i w związku z
przebiegiem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dziecko oczami Janusza Korczaka”. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie plastycznym. Niepodanie
danych osobowych oznacza brak możliwości uczestnictwa w w/w konkursie .
OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI
Oświadczam, iż znane mi są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych oraz odnośnymi wymaganiami "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych".
Przyjmuję również wprowadzoną do przestrzegania przez Administratora Danych Osobowych: Polityki
Ochrony Danych Osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być
uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Danych osobowych a od dn.
25.05.2018 r. Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………
podpis nauczyciela prowadzącego

