
 

   

KONKURS NA PLAKAT 

PROMUJĄCY DZIEŃ ZIEMI 2021  

Zapraszamy  uczniów  klas IV – VIII  z terenu naszej gminy  do wzięcia udziału w 

konkursie plastycznym – na plakat promujący  Dzień Ziemi. Prace muszą nawiązywać 

do hasła przewodniego „Przywróć naszą Ziemię”. 

 

Regulamin  

Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, 

wymieraniem gatunków czy brakiem wody, zachęcenie do prowadzenia trybu 

życia, który jest bardziej przyjazny dla Naszej planety. 

I. Konkurs obejmuje dwie kategorie:  

-  uczniowie klas VII – VIII - plakat wykonany z wykorzystaniem komputerowych 
technik graficznych/ program Gimp/, 
-uczniowie klas IV- VI - plakat wykonany  dowolną techniką plastyczną. 
 

II. Warunki uczestnictwa: 
o Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych                          

z terenu Gminy Milejów. 
o Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w 

terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.  
o Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

publikację. 



o Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 
zwycięzców i przyznania nagród w konkursie 

 

III. Tematyka prac konkursowych. 

1. Plakat powinien zawierać elementy graficzne oraz tekstowe, oraz mieć format A3. 

2. Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu 

konkursu. 

3. Każda praca musi zawierać hasło promujące tegoroczny Dzień Ziemi „Przywróć naszą 

Ziemię” 

IV. Forma prac konkursowych. 

1. Pracę w formie plakatu wykonaną  dowolną  techniką należy zapisać w formacie 

jpeg lub jpg . i wysłać na adres mailowy : konkursplastyczny.eko@gmail.com 

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć załączniki 1 i 2 oraz formularz zgłoszeniowy 

z następującymi informacjami: 

a)  imię i nazwisko autora 

b) klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor 

V.  Kryteria oceny prac konkursowych. 

1. Zgodność z tematem konkursu. 

2. Oryginalność prezentowanych treści. 

3. Czytelność i jasność przekazu. 

4. Kreatywność. 

VI.  Ocena prac konkursowych. 

Oceny prac dokona Komisja konkursowa złożona z pracowników szkoły powołana przez 
organizatora konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 maja 2021 roku.                              
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony 
internetowej szkoły w dniu 24 maja 2021r.  

 

VII.  Terminarz konkursu. 

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie V niniejszego regulaminu należy  
nadesłać w formie elektronicznej do 14 maja 2021 roku na adres: 
konkursplastyczny.eko@gmail.com 

 

 VIII.  Nagrody. 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac                               

i wyłoni 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.  

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody – drzewka i krzewy ozdobne   ufundowane 

przez  Gminę Milejów , a nagrodzone prace  zostaną opublikowane na 

facebookowym profilu Szkoły Podstawowej w Milejowie.    

 



 

 

 

DANE OSOBOWE 
1) Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa                                

w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców 

Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów 

organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego 

przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród. 

2) Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.  

3) Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 

swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych. 

4) Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane 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 (RODO). 

5) Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz 

nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach 

społecznościowych - facebook. 

6) Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę                   

na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla 

celów promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do 

nieograniczonego w czasie zarządzania  wizerunkiem dziecka –ma prawo do jego 

powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych                              

w regulaminie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania  zmian w regulaminie. 

 
 

Zapraszamy do udziału. 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia  

 

Karta uczestnika 

                              Konkursu   Plastycznego „Przywróć naszą Ziemię” 

 IMIĘ I NAZWISKO ......................................................................................................................... 

 KLASA .......................................................................................................................................... 

 ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI ........................................................................................................  

 

Załącznik 1 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej mojego dziecka dla potrzeb konkursu  na 

plakat „Przywróć naszą ziemię ” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. St. 

Konarskiego w Milejowie. 

                                                                                                         

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

(miejscowość i data)                                                    (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

w związku z udziałem w szkolnym konkursie na plakat „Przywróć naszą planetę”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. St. Konarskiego w Milejowie, w celu 

przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki 

www.szkolamilejow.eu 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 


