
„ Kraina, gdzie zawsze jest biało” 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków  

  

 Cel:  

- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności 

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych 

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi. 
 

Informacje ogólne: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 w Krakowie. 

Konkurs rozpoczyna się 11 lutego i trwać będzie do 28 lutego 2021 r. 

Temat prac konkursowych brzmi „ Kraina, gdzie zawsze jest biało”. 

W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat. 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3, dowolną 

techniką płaską, praca powinna przedstawiać dowolny pejzaż zimowy (w mieście, w górach, 

na wsi). 

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko, 

pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. 

Organizatorzy nie odsyłają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu 

promocji konkursu oraz szkoły.  

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię, 

nazwisko, wiek autora, nazwa przedszkola, imię i nazwisko osoby pod kierunkiem której 

wykonana została praca. 

Do pracy należy dołączyć Zgodę na udział w konkursie. 

 

Prace należy dostarczyć na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 80 

os. Na Skarpie 8, 31-909 Kraków 

z dopiskiem „ Konkurs plastyczny” 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu.  

Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne. 

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły. 

Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie poinformowani 

telefonicznie oraz drogą mailową.  

Autorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy i nagrody. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

Prace niespełniające wymogów, nie będą brały udziału w konkursie. 



 

METRYCZKA PRACY 

 

Imię, nazwisko uczestnika ………………………………………………………… 

 

Wiek ………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa przedszkola …………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby pod kierunkiem której wykonana została praca 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osobowe uczestników wykorzystane zostaną wyłącznie do celów konkursu. 

 

 

ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna 

 

……………………………………………………………………………………….. 

imię, nazwisko dziecka  

 

w konkursie plastycznym „Kraina, gdzie zawsze jest biało”, 

 organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 80 w Krakowie. 

Wyrażam zgodę  na zamieszczenie imienia, nazwiska dziecka oraz zdjęcia pracy, na 

stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ściennej na terenie szkoły.  

 

 

 

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

              data                                                                  czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

KONKURSU  

(w tym wizerunku) 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na 

podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam 

zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda 

obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, wieku, 

wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej 

(tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez 

placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego 

kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa 

mojego dziecka przez szkołę – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, 

wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i 

rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora 

danych osobowych znajdującą się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 80 w 

Krakowie https://sp80krakow.edu.pl 

Data podpisania: 

 

  ____________________________ 

[imię i nazwisko, podpis] 

 

 


