
 Konkurs plastyczny „Wiosenne
motyle” dla klas I-III

CELE:

 odkrywanie bogactwa i piękna przyrody,
 pobudzanie inwencji twórczej,
 rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

 KRYTERIA OCENY PRACY:

 zgodność z tematem konkursu
 pomysłowość
 oryginalność ujęcia tematu
 estetyka wykonania

TERMINY:

 termin dostarczania prac: do 5 kwietnia 2023 r. (sala 102 lub 103)
 rozstrzygnięcie Konkursu: 12 kwietnia 2023 r.
 prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego 
Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 1015-757 Białystok

Organizatorzy:

Katarzyna Fuchler

Edyta Okułowicz

Urszula Techmańska

Jolanta Mierzejewska

Anna Fidziukiewicz

ZAKRES/ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:



 tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej  

z motylem,

 praca  powinna  być  wykonana  w  całości  samodzielnie,  a  jej

format nie powinien być większy niż A3,

 praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną,

 każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko

autora, wiek, adres e-mail i telefon placówki, imię i nazwisko

nauczyciela prowadzącego (adres mailowy)-załączniki

 każda praca powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia udziału  

w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych-

załączniki

 do  każdej  pracy  należy  dołączyć  zgody  znajdujące  się  

w  załącznikach–  bez  nich  prace  nie  będą  brały  udziału  

w konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 (metryczka)

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………..



Wiek ……………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki, adres e-mail, 
telefon………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy , adres 
email…………………………......................................................................…………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA  RODZICÓW (OPIEKUNÓW  PRAWNYCH)

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………........................................

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Wiosenne motyle”

2.Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu  danych
osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami
Integracyjnymi  im.  Świętego  Jana  Pawła  II  w  Białymstoku w  związku  z  ogłoszeniem
wyników  konkursu  oraz  zamieszczenie  na  w/w  stronie  zdjęcia  pracy  plastycznej.

.............................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

ZAŁĄCZNIK NR 3

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 Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Wiosenne motyle” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego 
Jana Pawła II w Białymstoku celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych (imię, 
nazwisko, adres e-mail) na stronie internetowej placówki, umieszczenia danych laureatów na 
ewentualnej wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta 
w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

................................................................................................................
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

ZAŁĄCZNIK NR 4
Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych
Ja .............................................................................................................. wyrażam



zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu- Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku  moich danych osobowych (imię, 
nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji Międzyszkolnego Konkursu 
Plastycznego „Wiosenne Motyle”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

.................................................. ..................................................
(miejscowość i data)                           (podpis nauczyciela)


