
Regulamin plastyczno- technicznego konkursu „Eko- zabawka” 
 

ORGANIZATOR:  
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie                                                                           

ul. Sowiniecka 75, 62 -050 Mosina, tel. 61 8 136 717  

Urząd Miejski w Mosinie 

 

CELE KONKURSU: 
- pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych 

uczniów, 
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji, 

- rozwijanie zdolności manualnych, 

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych, 

- integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań 

uczniów, 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci  oddziałów przedszkolnych gminy Mosina 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów 

ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). 

4. Każda dziecko może zgłosić do konkursu 1 pracę.  

5. Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może 

przekraczać  100 cm. (jeśli będzie składana – wymiary formy złożonej). 

6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:    

 Imię i nazwisko ucznia, który wykonał pracę 

 nazwa i adres szkoły lub przedszkola wraz z numerem telefonu, 

7. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych: 

 grupa najmłodsza (przedszkole), 

 grupa średniaków (przedszkole), 

 grupa starszaków (przedszkole) i oddziały przedszkolne w szkołach, 

      8. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:  

 wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,  

 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,  

 wrażenie estetyczne,  

 spełnienie podanych wytycznych, 

9. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez 

odpowiedniego opisu i  wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas 

rozstrzygania konkursu. 

10. Prace należy przekazać do organizatora (SP nr 2 w Mosinie).  

11. Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 14.09.2018 r.  do godz. 11.00. 

12. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. 

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  we  wrześniu 2018r.  
Wręczenia nagród nastąpi podczas festynu ekologicznego, który odbędzie się we wrześniu 

2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. Zwycięzcy zostaną 

powiadomieni  telefonicznie o dokładnej dacie festynu oraz miejscu wręczenia nagród. 

14. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną w czasie festynu ekologicznego. 
 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:  
Jolanta Wiesner 

Karolina Kilian 

Kinga Tubis 



W związku z obowiązywaniem od dnia 25.05.2018 r. nowych przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o podpisanie ponizszego 

oświadczenia: 

 

Mosina, dnia ………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY  
NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………… 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie na stronie internetowej szkoły www  

http://sp2mosina.edu.pl/, www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-2-w-Mosinie,  oraz  

w czasopiśmie Głos Gimnazjalisty i na gazetce informacyjnej szkoły. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji zdjęć. 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz  

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

      ……..……..……………..……………  

data i podpis  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

         Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka ……………………………………………….……………………… 

 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.  

      ……..……..……………..……………  

data i podpis  

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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 L 119, s. 1) 
zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 
 ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina, e-mail: sekretariat@sp2mosina.edu.pl 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Czapski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-
dane.eu                                            
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych 
osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź 
 w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym 
przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie  
3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. 
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.    
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa. 

http://sp2mosina.edu.pl/
http://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-2-w-Mosinie


10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa 
do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
sprzeciwu lub wycofania zgody. 
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

            

             ……..……..……………..……………  

data i podpis  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


