
„TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE”       

                                                                        

  

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  

NNAA  NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZĄĄ  OOZZDDOOBBĘĘ  WWIIEELLKKAANNOOCCNNĄĄ  

  OORRAAZZ  SSTTRROOIIKK  WWIIEELLKKAANNOOCCNNYY  

WW  RRAAMMAACCHH  OOPPOOLLSSKKIICCHH  OOGGRROODDÓÓWW  TTEELLEENNTTÓÓWW  

  

Organizator: 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Świętego Wojciecha w Opolu 

Rada Dzielnicy Szczepanowice- Wójtowa Wieś. 
Program Konkursu: 
 

 31 marca (wtorek) - ostateczny termin składania prac, 

 7 kwietnia (wtorek),  - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród- 

powiadomienie opiekunów  
  

Cele konkursu: 

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży 

- ochrona przed zanikaniem tradycji 

- kultywowanie tradycji ludowej 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej 
- rozwijanie zdolności manualnych 

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych 

- integracja dzieci i młodzieży 

- rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.  
 

Regulamin: 
 Impreza ma charakter konkursowy i zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: 

 

I kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np.  pisanka, baranek, zając, ozdoba na drzwi  

itp.) 

II kategoria – najpiękniejszy stroik wielkanocny 

 Prace wykonane samodzielnie,  techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. 
 Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta  Opola.  

 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych: 
 

 klasa I-III 

 klasa IV- VIII 



 
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  dostarczenie maksymalnie trzech prac z I kategorii i trzech 

prac z II kategorii z każdej grupy wiekowej (tj. maksymalnie 12 prac)  do  PSP nr 28 w Opolu,  

ul. Wyszomirskiego 6 do dnia 31 marca 2020 roku do godz. 15.00. 

 Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora wg załączonego wzoru nr 1 (metryczka 

przymocowana do pracy). 

 Prace do konkursu zgłasza szkoła/placówka wg załączonego wzoru nr 2 (prace bez wymaganych 
danych nie będą brane pod ocenę Jury). 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą własność organizatora konkursu.  

 Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację 
fotograficzną. 

 

Ocena i nagrody: 
 Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody. 
 W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz 

wyróżnienia i dyplomy. 
 Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać 

pierwszego miejsca.  

 Ocena jury jest niepodważalna. 
 

Kryteria oceny: 
 indywidualny charakter pracy 

 oryginalny pomysł 
 estetyka wykonania pracy 

 ogólny wyraz artystyczny 

 materiał użyty do wykonania pracy 

 zgodność pracy z założeniami konkursu 

 stopień trudności 
 technika wykonania 

Sprawy organizacyjne: 
 PSP nr 28 nie pokrywa kosztów podróży, jak również kosztów usług pocztowych. 
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Szczegółowe informacje: 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 

45-771 Opole, ul. Wyszomirskiego 6 

tel. 77 4573481, 607839221 

Koordynator projektu: Katarzyna Warzecha,   

  

 
 

 



 

 

 

* - skreślić niepotrzebne 

Dodatkowa informacja Administratora 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że: 
 administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą 45-776 Opole, ul. Wyszomirskiego 6, tel. 4573481, e-mail: 

sekretariat@psp28.opole.pl, 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl, 

 celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie konkursu i przyznanych nagród, publikacja 

wyników; 
 podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa 

 dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu; 
 podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz 

wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie; 
 zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie; 
 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

 przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 

narusza powyższe prawa lub RODO; 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 
 

 

 

 

 

 

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko  

Kategoria 

(zaznaczyć x) 
Najpiękniejsza ozdoba Najpiękniejszy stroik 

  

Kategoria wiekowa 

(wpisać klasę w odp. okno) 
 

Klasy I – III 

 

Klasy I - III 

 

Klasy IV - VIII 

 

Klasy IV - VIII 

    

Dokładna nazwa 
szkoły/placówki 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku (zdjęcia, filmy), na stronie 

internetowej naszej szkoły. 

 
 

……………………………..………………………………………… 

Data i podpis/y rodzica lub opiekuna prawnego 

 



„TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE” 

Zgłoszenie do udziału w konkursie  
na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki 
zgłaszającej uczestników 

 

 

Lista uczestników zgłoszonych do konkursu w I kategorii 
 

Kategoria wiekowa 

zaznaczyć x 
 

 

Klasy I – III       
            

Klasy IV – VIII 
 

 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6.  
 

Lista uczestników zgłoszonych do konkursu w II kategorii 

Kategoria wiekowa 

zaznaczyć x 
 

 

Klasy I – III       
            

Klasy IV – VIII 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6.  

Osoba do kontaktu 

(prosimy podać telefon kontaktowy) 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                     Podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa 

 

Dodatkowa informacja Administratora 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że: 
 administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą 45-776 Opole, ul. Wyszomirskiego 6, tel. 4573481, e-mail: 

sekretariat@psp28.opole.pl, 

 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl, 

 celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie konkursu i przyznanych nagród, publikacja 

wyników; 
 podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa 

 dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu; 
 podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz 

wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie; 
 zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie; 

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu; 

 przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 
narusza powyższe prawa lub RODO; 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 


