
 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego 

„Piękno motyla. Motyle w świecie przyrody” 

 dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych 
 

Cel konkursu 

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży podczas pobytu w szpitalu. 

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych 

form plastycznych  i literackich. 

3. Kształtowanie postaw ekologicznych. 

4. Wdrażanie dzieci i młodzieży do obserwacji przyrody. 

5. Doskonalenie sprawności manualnej, pobudzenie wyobraźni, rozwój kreatywności i 

umiejętności skupienia uwagi. 

6. Kształtowanie nawyku dbałości o kulturę i poprawność języka. 

7. Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny.  

8. Umożliwianie uczniowi rozwijania zainteresowań i zdolności. 

9. Promowanie osiągnięć uczniów. 

 

Założenia organizacyjne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Szpitalu 

Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2021 r. i będzie trwać do 31 maja 2021 r. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które w trakcie trwania konkursu 

będą uczniami i wychowankami szkół szpitalnych i sanatoryjnych w Polsce. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zarówno pracę plastyczną, jak i pracę 

literacką (wiersz, opowiadanie, rymowanka, itp.). 

5. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartce z bloku technicznego o formacie 

A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną:  rysunek kredkami, pastele suche, pastele 

olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera, akryl),  wyklejanki, collage. 

6. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko 

dziecka, wiek, klasa oraz nazwa i adres szkoły. Dane osobowe uczestników 

wykorzystane zostaną tylko do przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. Prace niepodpisane, nieprawidłowo opisane i bez czytelnie 

wypełnionej zgody rodzica/opiekuna prawnego nie będą brały udziału w konkursie 

(załącznik nr 1 i 2). 

7. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą zostać 

wykorzystane do publikacji i wystawy pokonkursowej. 

8. Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres: 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282  

w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza 

ul. Niekłańska 4/24 

03-924 Warszawa 

z dopiskiem: Konkurs „Piękno motyla. Motyle w świecie przyrody” 

lub prace literackie drogą e-mailową na adres: 

monika.culepa@nieklanska.edu.pl  lub  joanna.podemniak@nieklanska.edu.pl  
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Warunki uczestnictwa w konkursie. 
1.  Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

a) dzieci w wieku 3-6 lat 

b) uczniowie klas I-III 

c) uczniowie klas IV-VI 

d) uczniowie klas VII-VIII  

e) uczniowie szkół ponadpodstawowych 

2.  Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje pracę konkursową. 

3.  Do konkursu można zgłosić tylko prace wcześniej niepublikowane.  

4.  Ostateczny termin nadsyłania prac upływa  31.05.2021 r. (data stempla 

pocztowego). 

5.  Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane. 

Wyniki konkursu i nagrody 
1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu 

spośród autorów przekazanych prac. 

2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

a. zgodność pracy z tematyką konkursu, 

b. sposób ujęcia tematu,  

c. estetykę, oryginalność i kreatywność, 

d. walory językowe pracy, 

e. samodzielność wykonania pracy, 

f. walory artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. 

3. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora: 

www.nieklanska.edu.pl    oraz na facebooku Szkoła Podstawowa nr 282 w Szpitalu 

Dziecięcym „Niekłańska” do 24 czerwca 2021 r. O wynikach konkursu 

powiadomimy również drogą e-mailową placówki biorące udział w konkursie. 

4. W każdej kategorii wiekowej za zdobycie I, II, III miejsca uczestnicy otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidujemy również wyróżnienia. 

5. Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również 

prawo do nieprzyznania nagród. 

6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

Postanowienia końcowe: 
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie.  

2. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem konkursu:  

Moniką Culepą: monika.culepa@nieklanska.edu.pl   

Joanną Podemniak: joanna.podemniak@nieklanska.edu.pl  

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór metryczki; 

2. Załącznik nr 2 –Zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

Metryczka (prosimy wypełnić drukowanymi literami i przykleić z tyłu pracy ): 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………….......................………..……..... 

 

2. Wiek: ………………………………………………………………………….............................................. 

 

3. Klasa:…………………………………………………………………………………....................................... 

 

4. Nazwa i adres szkoły:……………………………………………...……………………….......................… 

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

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

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz e–mail:  

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

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

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu                                              Warszawa.....................................…………2021r. 

 

ZGODA  Rodzica/Opiekuna prawnego 
na udział dziecka w  Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym 

„Piękno motyla. Motyle w świecie przyrody” 

Jako osoba upoważniona do reprezentowania  

 
 

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

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka w  Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym  
 „Piękno motyla. Motyle w świecie przyrody”. 
 
Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w postaci imienia i 
nazwiska, wieku,  nazwy szkoły/placówki, numeru telefonu, adresu e-mail w celu organizacji, dokumentacji i 
przeprowadzenia Konkursu  przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 282 w Warszawie oraz informowania (także 
w mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych) o wynikach Konkursu zgodnie z przepisami 
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 (dalej RODO). 
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych 
osobowych związanych z organizacją konkursu oraz regulaminem konkursu. Zgoda jest nieodpłatna i ma 
charakter dobrowolny, ale jest niezbędna do udziału dziecka/podopiecznego w Konkursie. 
 
 
 

                                                               ...................................................................                                                                                                     
(data i czytelny podpis osoby uprawnionej) 

 
 

Klauzula informacyjna ma podstawie art.13 RODO 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w szkole jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w 
Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Bogdanowicza, z siedzibą w 
Warszawie, ul. Niekłańska 4/24.  
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty 
elektronicznej mbfo.iod@um.warszawa.pl   
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
działań w ramach Konkursu,        a po ich zakończeniu przez okres wskazany ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych    wydanych na podstawie w/w ustawy. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa. 
6. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
7. Ma Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyż uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
jego dziecka/podopiecznego narusza w zależności od celu przetwarzania przepisy Rozporządzenia RODO. 
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