
REGULAMIN PRUSZKOWSKIEGO MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Henryk Sienkiewicz w oczach uczniów”  

 

Maj jest miesiącem szczególnie ważnym dla naszej Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie. Obchodzimy bowiem 

święto naszego Patrona – Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji pragniemy przybliżyć uczniom sylwetkę wielkiego 

pisarza i noblisty. Przyczyniając się do popularyzacji jego twórczości, pragniemy zorganizować konkurs o zasięgu 

międzyświetlicowym na terenie miasta Pruszkowa.  

Organizator konkursu: 

Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie 

Koordynatorzy konkursu – mgr Ewa Liniewska, mgr Kamila Wolska 

Cel konkursu: 

 Przybliżenie sylwetki pisarza i noblisty - Henryka Sienkiewicza. 

 Popularyzowanie twórczości Henryka Sienkiewicza. 

 Zaangażowanie ze współpracę uczniów I-IV uczących się w Szkołach Podstawowych na terenie Pruszkowa. 

 Rozwijanie aktywności twórczej uczniów. 

 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych. 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetyki i twórczego myślenia. 

Warunki uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV Szkół Podstawowych w Pruszkowie, uczęszczających do Świetlicy 

Szkolnej. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat „Henryk Sienkiewicz w oczach uczniów”. 

Format i technika pracy są dowolne. Dopuszczalne jest korzystnie z różnych materiałów plastycznych. Praca 

konkursowa może dotyczyć biografii pisarza, jego twórczości czy dzieł literackich. Może być to przykładowo: 

ilustracja do okładki książki pisarza, album o twórczości i życiu pisarza, itp. 

Każdy uczestnik konkursu musi posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) 

oświadczenie/zgodę na udział dziecka w konkursie.  Brak oświadczenia rodzica dyskwalifikuje pracę z konkursu. 

Oświadczenie należy dołączyć do pracy (np. praca i oświadczenie w jednej kopercie, pudełku). 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.  

Udział w konkursie ma charakter dobrowolny.  

Wykonane prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w składzie organizatorów konkursu. 

Dostarczone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu, jakim jest Szkoła Podstawowa nr 6 w 

Pruszkowie.  

Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.  

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Szkoły laureatów otrzymają dyplomy z 

podziękowaniami za udział w konkursie. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w połowie maja 2022 roku. 

Laureaci konkursu po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie winni 

zgłosić się do Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 celem odbioru nagród i dyplomów.  

Pracę plastyczną wraz z dołączonym załącznikiem w postaci OŚWIADCZENIA/ ZGODY RODZICA (OPIEKUNA 

PRAWNEGO) należy złożyć w Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie do dnia 22.04.2022. Prace 

zostaną następnie przekazane do Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6. 

 



 

                                                                               OŚWIADCZENIE 

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W PRUSZKOWSKIM MIĘDZYŚWIETLICOWYM 

KONKURSIE PLASTYCZNYM 

 „Henryk Sienkiewicz w oczach uczniów”  

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:  

 

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

(Imię i nazwisko) 

 

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

(klasa) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły dziecka) 

 

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

(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon) 

 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach 

wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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). Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych 

mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących 

Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy 

konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach 

w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że : 

 1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie, ul. Lipowa 31, 05-800 Pruszków 

2. Dane uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). 3. Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego 

promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z 

przepisów prawa.  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu 

 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu                                             data 

 

 


