
 

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 71 

we Wrocławiu 

serdecznie zaprasza do udziału 

w Międzyświetlicowym konkursie plastycznym 

 

„WROCŁAWSKIE EKO ZOO” 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

§ 1 Cele konkursu 

1. Rozbudzenie wyobraźni twórczej.  

2. Rozwijanie umiejętności manualnych, poznawanie nowych technik plastycznych.  

3. Nawiązanie współpracy z innymi świetlicami szkolnymi.  

4. Uświadamianie potrzeby segregacji śmieci.  

5. Rozbudzenie wrażliwości na środowisko i przyrodę.  

6. Stworzenie zwierzątka wykorzystując środki wtórne i inne materiały.  

 

§ 2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkolnych z klas I-III.  

2. Technika pracy: wykorzystanie środków wtórnych (np. stare gazety, puste pudełka, puszki, 

torby foliowe, tektura, plastik, metal, papier itd.)  

3. Format pracy:  

- płaska (A3,A4)  

- przestrzenna  

4. Pracę należy wykonać indywidualnie.  

5. Każdy z wychowanków świetlicy może przekazać od jednej do trzech prac (1-3).  

6. Praca powinna zawierać metryczkę wykonaną drukiem na odwrocie pracy z następującymi 

informacjami:  



 

- imię i nazwisko autora, wiek  

- nazwa placówki  

- imię i nazwisko opiekuna.  

7. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka.  

8. Zgoda na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowy (według 

załączonego wzoru) powinna być dołączona do pracy przekazanej na konkurs.  

9. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Pozostają u niego do 

zakończenia roku szkolnego, w którym konkurs jest realizowany. 

 

§ 4Termin i sposób dostarczenia prac 

1. Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2020 roku i trwa do 27 marca 2020 roku.  

2. Prace dostarczone po 27 marca 2020 roku nie będą brały udziału w konkursie.  

3. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na jej ekspozycję w galerii Szkoły 

Podstawowej nr 71 we Wrocławiu oraz na opublikowanie wyników konkursu i fotografii prac 

na stronie internetowej szkoły: www.sp71.wroc.pl  

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy SP71 (sala nr 7) lub przesłać pocztą na 

adres szkoły z dopiskiem „Wrocławskie eko zoo”.  

 

§5 Wyniki konkursu i dyplomy  

1. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu, biorąc pod uwagę 

pomysłowość pracy, estetykę oraz zgodność z tematem.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.sp71.wroc.pl  

3. Laureaci otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do 

konkursu.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

……………………………………………  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

……………………………………………………….  

(nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko) 

 

w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Wrocławskie eko zoo” organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 71 we Wrocławiu oraz na nieodpłatną publikację prac na stronie 

internetowej szkoły. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu.  

 

…………………………….. ………………………………….  

miejscowość i data podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 71 z siedzibą przy ul. Podwale 

57, 50-039 Wrocław reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do naszego inspektora ochrony 

danych: iod@sp71.wroc.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane 

Podane przez Pana/Panią na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w sekretariacie Szkoły oraz 

na stronie: sp71.wroc.pl/ochrona-danych.  

 

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dziecka.  

…………………………………………………………………  

imię, nazwisko, data, miejscowość, podpis 


