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Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału  

w szkolnym konkursie na logo i hasło  

kampanii przeciwko agresji i przemocy w szkole 

 

Regulamin konkursu 

 

Wykaż się kreatywnością i za pomocą przyborów plastycznych zaprojektuj  

i stwórz oryginalne logo i hasło przeciwdziałające  

agresji i przemocy w naszej szkole.  

Zwycięskie prace będą promowały działania nauczycieli i specjalistów  

w bieżącym roku szkolnym. 

1. Organizator: 

Organizatorem szkolnego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Będzinie. 

2. Cele konkursu: 

 kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez 

promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych; 

 pogłębianie świadomości uczniów na temat przeciwdziałania agresji przemocy 

rówieśniczej; 

 wspieranie i rozwijanie indywidualnych aktywności twórczych dzieci i 

młodzieży. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły w trzech 

kategoriach: kl. I-III, IV-VI, VII-VIII.  

 Udział polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z celami konkursu.  
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 Format prac: A4. 

 Technika wykonania: dowolna, zgodnie z preferencjami; 

 Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię  

i nazwisko ucznia, klasa. 

 Interpretacja tematu dowolna i zależna od wizji ucznia. 

 Uczestnik oddaje tylko jedną pracę konkursową. 

 

4. Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem, 

 estetyka wykonania, 

 pomysłowość, 

 samodzielność. 

 

5. Przebieg konkursu:  

 

 Prace należy składać w terminie od 26.09.2022 r. do 13.10.2022 r. do pokoju 

pedagogów (sala nr 10, II piętro).  

 Termin ogłoszenia wyników: 27.10.2022 r.  

Lista zwycięzców zostanie podana do publicznej wiadomości na internetowej 

stronie szkoły. 

 Konkurs jest jednoetapowy. 

 Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 

wyróżnienia. 

 Prace oceniać będzie powołana komisja konkursowa. 
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6. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami 

RODO. Prace bez odpowiedniej zgody nie będą brane pod uwagę. 

Załącznik nr 1 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w szkolnym konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się  

z regulaminem konkursu i akceptacja jego zapisów. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

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

Imię i nazwisko uczestnika konkursu     Klasa 

 

w konkursie na logo i hasło kampanii przeciwko agresji i przemocy w szkole oraz na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922).  

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

 Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Będzinie, mieszcząca się przy ul. Szkolnej 3 w Będzinie, zwana dalej Szkołą 

Podstawową nr 1 w Będzinie; 
 Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolnego konkursu w 

Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
 Posiadam prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania danych osobowych, prawo 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
 Podanie Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie  danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku na 

stronie internetowej organizatora konkursu.  
 

Oświadczam również, że zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem szkolnego konkursu 

plastycznego i akceptuję jego zapisy.  
 

 

.............................................    .............................................................. 
Data       Podpis składającego oświadczenie1 

                                                
1 Oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (prawny opiekun) nieletniego uczestnika. 


