
Mamy ogromną przyjemność zaprosić dzieci z klas I do udziału w konkursie 

plastycznym  

 

 

MIŚ PLUSZOWY 

 

   W związku z sytuacją reżimu sanitarnego, która jest w szkołach  

zmuszone jesteśmy w tym roku szkolnym zmienić zasady konkursu. 

Konkurs zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem, więc chcemy , 

by był kontynuowany. Regulamin konkursu uległ niewielkiej zmianie. 

   Główną zmianą jest to, że prosimy o przesłanie zdjęć prac Waszych uczniów drogą 

mailową.  

Liczymy na wyrozumiałość i współpracę. 

                                                                     Organizatorki 

 

25 listopada obchodzony jest  

Światowy Dzień Pluszowego Misia!  

Z tej okazji zapraszamy Was do udziału  

w VIII edycji konkursu plastycznego. 

 

Założenia konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I z koszalińskich placówek i z regionu z okazji  

Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

Celem konkursu jest: 

– zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą związaną z postacią Misia 

– rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci młodszych 

– dobra zabawa 

Warunki uczestnictwa: 

1. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 6 zdjęć prac. 

2. Prace plastyczne płaskie mogą być wykonane w dowolnej technice, rysunkowej, 

technikami mieszanymi. 

3. Do wykonania prac można wykorzystać dowolny materiał. 

4. Ze względu na pandemię i dbałość o bezpieczeństwo Państwa podopiecznych i Wasze nie 

przyjmujemy wykonanych prac, lecz ich zdjęcia.  

5. Zdjęcia prac konkursowych należy przesłać na adres: mszalajko.sp5@wp.pl  
6. Wszystkie prace muszą być opatrzone metryczką (drukowane litery): 

Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek autora 

Imię i nazwisko opiekuna 

Adres i telefon placówki 

7. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych rodzica i ucznia oraz nauczyciela (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego 

regulaminu) 

 

 Prace bez tych informacji nie będą oceniane  

 



7. Zdjęcia prac należy dostarczyć do 30 października 2020r. na adres: 

mszalajko.sp5@wp.pl  
 

Temat: Konkurs Plastyczny MIŚ PLUSZOWY 

 

10. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. 

11. Termin rozstrzygnięcia konkursu 16.11.2020 r. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 24.11.2020 r., a 

nagrody dla laureatów przesłane pocztą.  

 

 

Organizatorzy: 

Monika Szałajko 

Halina Zoń - Rybicka 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastycznym Miś Pluszowy 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

1. Wyrażam  zgodę na udział w konkursie mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, klasa) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko) 

 

2. Wyrażam/nie wyrażam
*
 zgodę/y na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich (podanych powyżej) w celu organizacji konkursu Plastycznego Miś Pluszowy. 

3. Wyrażam/nie wyrażam
*
 zgodę/y na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka  

na stronie internetowej i portalach społecznościowych organizatora konkursu, w szczególności 

informujących o jego wynikach. 

4. Wyrażam/nie wyrażam
*
 zgodę/y na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej  

i portalach społecznościowych organizatora konkursu.  

5. Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane. 

6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

1) Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

UNICEF w Koszalinie, adres siedziby ul. Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl 

lub pod adresem administratora 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego Miś Pluszowy na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) 

4) Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo  

5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

6) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi 

do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

administratora (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

7) Podanie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

udziału dziecka w konkursie 

8) Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państwa trzeciego, ani 

do organizacji międzynarodowych 

9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

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

(data)       (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

* - podkreślić właściwe 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie jego danych w związku z konkursem plastycznym 

Miś Pluszowy 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie 

 

1. Moje dane osobowe: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły) 

2. Wyrażam/nie wyrażam
*
 zgodę/y na przetwarzanie przez organizatorów moich danych 

osobowych (podanych powyżej) w celu organizacji konkursu plastycznego „Miś 
Pluszowy” 

3. Wyrażam/nie wyrażam
*
 zgodę/y na zamieszczenie moich danych osobowych na stronie 

internetowej i portalach społecznościowych organizatora konkursu, w szczególności 

informujących o jego wynikach. 

4. Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie 

odwołane. 

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF  

w Koszalinie, adres siedziby ul. Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 

iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu plastycznego Miś 
Pluszowy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) 

4) Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo.  

5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

6) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez administratora (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

7) Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne 

8) Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych 

9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

…………………    ……………….………………………………… 

(data)       (czytelny podpis nauczyciela) 

* - podkreślić właściwe 


