
Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki i Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa” zapraszają
dzieci do udziału 

w Konkursie Plastycznym pod hasłem
„BARWY NARODOWE „

Cele konkursu: 
- wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,
- kształtowanie świadomości narodowej,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, fantazji i wyobraźni,
- zachęcenie dzieci do prezentowania własnych umiejętności.
Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych.
Format prac:  A3
Kryteria oceny:
- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
- indywidualne potraktowanie tematu,
- zgodność pracy z tematem przewodnim,
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników konkursu.
Do każdej pracy należy dołączyć (na odwrocie):

 Informację zawierającą: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres szkoły
z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

 Oświadczenie nr 1 wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) każdego 
uczestnika konkursu oraz klauzulę informacyjną wypełnioną i podpisaną przez rodzica 
(opiekuna prawnego).

 Oświadczenie nr 2 podpisane przez każdego nauczyciela zgłaszającego uczestników 
konkursu.

Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz  wyróżnienia) otrzymają puchary  i dyplomy.

Termin nadsyłania/składania prac: do 31.10.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie pucharów i dyplomów nastąpi w dniu 05.11.2021 r.
Osoby nagrodzone powiadomione zostaną telefonicznie.
Prace oceniane będą przez  jury powołane przez organizatora. 
Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie w Osiedlowym Domu Społecznym 
„Malwa”

Prace proszę przesyłać na adres:
Osiedlowy Dom Społeczny „ Malwa” 
Oś. Stawki 45
27 – 400 Ostrowic Św.
Z dopiskiem konkurs „Barwy Narodowe ”



                           
Oświadczenie nr 1 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

imię i nazwisko, klasa: ……………………………………………………..………………………………………………………………..
nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………..
w  Konkursie „Barwy Narodowe” zorganizowanym przez Osiedlowy Dom Społeczny „ Malwa” w Ostrowcu Św. Rozumiem i w pełni
akceptuję regulamin konkursu.
                                                                               ……………………………………………………..
                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego)

miejscowość, data ……………………………….
Zgoda na przetwarzanie danych

Jako opiekun prawny małoletniej/ego ……………………………..……….. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) przez  Osiedlowy Dom Społeczny „ Malwa” w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 w celu przeprowadzenia i zorganizowania  Konkursu Plastycznego Barwy Narodowe”. Jednocześnie niniejszym oświadczeniem
wyrażam zgodę na  publikację  wyników konkursu  oraz  osiągnięć  uzyskanych  przez  moje  dziecko w  Konkursie  Plastycznym „Barwy
Narodowe”  na  stronie  internetowej  /  facebook-u  ‘Wyrażam również  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Administratora  Danych  wizerunku
mojego dziecka oraz publikację zdjęć zrobionych podczas przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej / facebook- u ODS Malwa

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem
niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej
zgody.

……………………………

Oświadczenie nr 2 
ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

W związku z Konkursem Plastycznym „Barwy Narodowe” organizowanym przez ODS MALWA w Ostrowcu
Św.
 I. Moje dane osobowe: 
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………...…...…………...  
nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………….
dane kontaktowe: telefon, e-mail…………………………………………………………………………….……..

miejscowość, data………………..………

Zgoda na przetwarzanie danych
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, telefon) przez
Osiedlowy  Dom  Społeczny  „Malwa”  w  Ostrowcu  Św.  w  celach  wynikających  z  organizacji  Konkursu
Plastycznego  „Barwy  Narodowe”  (jako  nauczyciela/opiekuna),  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III.  Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronach
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących
Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  i  akceptuję  wszystkie  warunki  przewidziane  w  regulaminie
Konkursu

……………………………..…………………………………


