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Królik Polski, 21.03.2019 r. 

 

Międzyszkolny Konkurs  

czytelniczo - plastyczny 

„Okładka mojej ulubionej książki” 

 

W związku z przypadającym 2. kwietnia Międzynarodowym Dniem 

Książki dla Dzieci i Młodzieży Biblioteka Szkolna SP im. Polskich Noblistów                        

w Króliku Polskim ogłasza Konkurs czytelniczo – plastyczny                       

„Okładka mojej ulubionej książki”. 

 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. 

3. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III SP.  

2. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach: 

• I kategoria kl. 0 – I SP, 

• II kategoria kl. II – III SP. 

Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim 
38-481 Rymanów Zdrój, Królik Polski, ul Bieszczadzka 137 
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Warunki uczestnictwa: 

1. Na konkurs można zgłaszać indywidualne prace plastyczne wykonane 

samodzielnie, dowolną techniką, w formacie A4 będące projektami okładek 

ulubionych książek. 

2. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu max. 5 prac plastycznych. 

3. Okładka powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł książki. 

4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł 

książki, imię i nazwisko opiekuna. 

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianiem wizerunku  

dla potrzeb konkursu (do każdej pracy plastycznej proszę dołączyć 

zgodę na udział w konkursie – załącznik ro regulaminu). 

6. Prace stają się własnością organizatora. 

 

Termin konkursu: 

1. Prace plastyczne prosimy oddawać do sekretariatu lub biblioteki  

szkolnej SP w Króliku Polskim do 12 kwietnia 2019 roku.  

2. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni. 

 

Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

                                                                              Organizatorzy:  

bibliotekarz oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP w Króliku Polskim. 
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ZGODA 
NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 

………………………………….…………………………………………………………………………..  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a ROZPORZĄDZENIA 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) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 

dziecka przez organizatora - Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim. 

 

 

 ……………………………………………………..……………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły 

oraz wizerunku mogą zostać umieszczone na szkolnych tablicach informacyjnych, stronie internetowej oraz 

w mediach.   

 

Królik Polski, dnia ……………………………………  ……………………………………………………………… 
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119) 

dalej RODO, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, 

reprezentowana przez dyrektora szkoły. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: Królik Polski, ul. 

Bieszczadzka 137, 38-481 Rymanów Zdrój, drogą e-mailową pod adresem: http://www.zspkp.pl lub telefonicznie pod 

numerem: 134357408.. 

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Wojciech Zajdel, e-mail: wzajdel.iod@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 
wskazanego w pkt 3, a po zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony  

w odrębnych przepisach. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.  

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane 

osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

9. Wizerunek i dane osobowe dziecka przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym  

z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu. 
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Królik Polski, dnia …………………………   ……………………………….…..…………………….. 

                      czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

http://www.zspkp.pl/
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