
 
                                               

„Dobrze widzi się tylko sercem…” 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Obecnie wielu Seniorów przebywających w Domach Pomocy Społecznej z powodu 

panującej pandemii ma utrudniony kontakt z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. 

Często czują się osamotnieni i pragną bliskości drugiego człowieka. 

Od wielu lat wspólnie ze swoimi wychowankami, systematycznie odwiedzaliśmy 

zaprzyjaźnionych Seniorów z Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” znajdujący się w 

Koszalinie. Aby wypełnić pustkę i kontynuować działania, które były regularnie prowadzone, 

zwracam się z ogromną prośbą do dzieci, żeby „OD SERCA” wykonały pracę polegającą na 

sformułowaniu i zapisaniu wiosennych, optymistycznych, serdecznych 

i radosnych życzeń oraz ozdobieniu kartki według własnego pomysłu. 

Wszystkie prace zostaną przesłane Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej. 

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie ogłasza Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczno-Literacki 

 

„ OD SERCA” 

 
Drodzy Nauczyciele! Ze względu na pandemię i konieczność przestrzegania reżimu 

sanitarnego, prace proszę przesyłać drogą mailową w formie zdjęć. 
 

 

Cele konkursu: 

 

- rozwijanie empatii,  

- uczenie szacunku do osób starszych, 

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby i pragnienia drugiego człowieka, 



- kształcenie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, 

- zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania   

  swoich  emocji,  

 - rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.  

 

 

 Uczestnicy: 

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

 

Zadanie dzieci:  

 

Wykonanie pracy jednostronnej, polegającej na sformułowaniu i zapisaniu wiosennych, 

optymistycznych, serdecznych i radosnych życzeń skierowanych do Podopiecznych Domu 

Pomocy Społecznej oraz ozdobieniu kartki według własnego pomysłu. 

 

Warunki uczestnictwa:  

 

- forma płaska, jednostronna, technika dowolna,  

- zdjęcia prac uczniów należy przesłać na adres mailowy:  

dgrundkowska.sp5@wp.pl 

 -wszystkie prace muszą być opatrzone metryczką:  
 

Imię i nazwisko autora pracy:…………………………………………………………………... 

Wiek autora:…………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna:……………………………………………………………………… 

Adres i telefon placówki:………………………………………………………………………..  

 

- Zdjęcia prac należy przesłać do 19 marca 2021 roku na adres: dgrundkowska.sp5@wp.pl 

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2021 roku.  

- Kontakt sekretariat - 094 343 24 84 e-mail sekretariat -sekretariat@sp5koszalin.pl  

- 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. 

- Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

- Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. 

- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Nagrody zostaną 
wysłane pocztą  
Serdecznie zapraszamy 

Wszelkich informacji udziela organizator konkursu: Dorota Grundkowska 

 

Niech w tych trudnych czasach, każdego dnia, nieustająco przyświeca nam myśl: 
 

„Miej serce i patrz w serce drugiego człowieka…” 

 
Życzę wszystkim uczestnikom konkursu stworzenia prac „ OD SERCA”. 

 . 

      Organizator konkursu: Dorota Grundkowska 

 



 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastyczno-literackim 

„OD SERCA” 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 plastyczno -

literackiego „OD SERCA”. 

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 plastyczno-literackiego  

„OD SERCA” 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 ) *  

 

 



 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie jego danych w związku z konkursem plastyczno-

literackim „„OD SERCA”” 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 plastyczno-literckiego „OD 

SERCA”. 
 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 plastyczno-literackiego 

„OD SERCA”” 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)  

 

 

 

 

 



 

 

 


