
Świetlica szkolna dla klas I- VIII przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
 Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie zaprasza uczniów klas I –VIII  
                                        szkół podstawowych do udziału w 

                Dzielnicowym Konkursie Plastyczno-Technicznym:  
                                     „USZYJ MISIA - POMÓŻ DZISIAJ’’ 

                  

 
 

Cele konkursu: 

❖ rozwijanie umiejętności manualnych dzieci; 

❖ wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie rękodzieła; 

❖ kształtowanie osobistych zainteresowań oraz indywidualnych zdolności 

twórczych; 

❖ zachęcanie uczniów do „szycia" jako kreatywnej formy spędzania czasu wolnego; 

❖ uwrażliwienie dzieci na pomoc potrzebującym. 

 

 

 



Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas I – VIII  

z dzielnicy Warszawy - Białołęki. 

 

Tematyka konkursu:         

Tematem konkursu jest „uszycie Przytulanki Misia" w formie przestrzennej według 

wzoru. 

 

Zasady ogólne: 

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: 

❖ uczniowie klas I-III; 

❖ uczniowie klas IV-VIII; 

❖ „Misie" mogą być wykonane samodzielnie lub z pomocą rodziców, dziadków lub 

opiekunów dzieci;                                                            

❖ dzięki tej międzypokoleniowej współpracy mogą powstać cudowne dzieła sztuki; 

❖ uszycie „Misia" jest niezwykle proste - wystarczy odrysować dołączony szablon misia 

na dowolnym materiale, zszyć, wypchać i ozdobić; 

❖ do każdego „Misia" należy dołączyć wizytówkę z imieniem misia oraz krótkim 

opisem; 

❖ imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą twórcy misia; 

❖ ,,Miś” wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik 1), zgodą na przekazanie do Domu 

Dziecka   Zgromadzenia Sióstr  Franciszkanek Rodziny Maryi oraz oświadczeniem  

(załącznik 3) należy dostarczyć pocztą lub osobiście              

na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 

342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21a 

03-138 Warszawa z dopiskiem „ Uszyj Misia" 

Szkoła może wytypować maksymalnie 5 prac. 



Termin dostarczania „Misia" upływa 31.03.2022r. 

„Misie" zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania lub nadesłane po terminie 

nie będą oceniane. 

Wszystkie „Misie" pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

ich prezentowania na stronie internetowej szkoły SP 342 oraz do przekazania na rzecz: 

Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr  Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Wałuszewska 

48   03-005 Warszawa 

 

Ocena prac: 

Oceny „Misia" dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Komisja Konkursowa oceniając „Misie" bierze pod uwagę: 

❖ estetykę wykonania; 

❖ oryginalność i pomysłowość; 

❖ zgodność pracy z tematem. 

Informacje: 

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne miejsca oraz wyróżnienia. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 07 .04.2022r. na stronie internetowej 

szkoły (www.sp342.waw.pl) 

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą 

elektroniczną  poprzez e-mail.        

Wszelkich informacji dotyczących konkursu i akcji udzielają Organizatorzy konkursu:  

Iza Strzałka (istrzalka@sp342.waw.pl) 

Agnieszka Trzeszkowska(atrzeszkowska@sp342.waw.pl) 

Daria Kuchciak (dkuchciak@sp342.waw.pl) 

     

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU<😊 

 
 
 

http://www.sp342.waw.pl/
mailto:atrzeszkowska@sp342.waw.pl
mailto:dkuchciak@sp342.waw.pl


Klauzula informacyjna RODO 
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego jest 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im . Jana M. Szancera, w Warszawie. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) udziału w w/w Konkursie  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;  
b) udostepnienia tych danych, w tym wizerunku, na stronie internetowej organizatora Konkursu 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;. 
c) zabezpieczenia Administratora na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z 
uczestnictwem w Konkursie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony 
interes”. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak 

możliwości udziału w Konkursie.  

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ale nie wpłynie to na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji Konkursu, 

b) czas do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu, 

c) przedawnienie roszczeń. 

Administrator może sam usunąć dane osobowe, jeśli uzna, że cel przetwarzania danych został już 
zrealizowany.  
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do danych osobowych i 

otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych 

na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 

przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w 

sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO 

7. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

8. Administrator będzie udostępniać dane osobowe uczestników Konkursu na swojej stronie internetowej, a 

zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania.  

Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które w ramach 
powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora (np. dostawcom 
systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej, firmom hostingowym, 
firmom świadczącym usługi archiwizacyjne oraz firmom zajmującym się utylizacją dokumentacji). 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@dbfo.waw.pl.  

11. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor@dbfo.waw.pl


 Załącznik  1 do Regulaminu                                                                                Warszawa, dn. …………………. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE (plast., fot., tech. itp.) 
 

pn. „USZYJ MISIA - POMÓŻ DZISIAJ” 
 
Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera w Warszawie 
03-138, ul. Strumykowa 21a. 
 
Dane uczestnika konkursu: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 
Klasa: ……………………. 
Adres i pełna nazwa szkoły/przedszkola: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica / opiekuna prawnego): 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przekazana 
w ramach w/w Konkursu organizowanego przez SP 342 w Warszawie jest wynikiem samodzielnej pracy 
uczestnika konkursu. 
1. Oświadczam, że uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu (pracy 

konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 

Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy. 

4. Oświadczam, że (proszę zaznaczyć X): 

 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i zgadzam się z jego postanowieniami.  

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w w/w Konkursie, którego 
organizatorem jest SP 342. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w tym również 
jego wizerunku, jako uczestnika w/w Konkursu w celu uczestnictwa w konkursie, w tym wyłonienia 
laureatów Konkursu. Mam świadomość, że przedmiotową zgodę mogę w każdej chwili wycofać. 

 Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w tym również 
wizerunku, na stronie internetowej SP 342 (https://www.sp342.waw.pl/) w związku z prezentacją pracy 
konkursowej biorącej udział w Konkursie oraz publikacją danych jako laureata Konkursu. Mam 
świadomość, że przedmiotową zgodę mogę w każdej chwili wycofać. * 

*zgoda nie jest obligatoryjna 
………………………………………………………….. 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 



 
Załącznik nr 3 

 
ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU  UCZESTNIKA  KONKURSU  

 
Ja, niżej podpisana/y  

 

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

(imię i nazwisko -drukowane litery) 

będąc przedstawicielem ustawowym małoletniego: 

 

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

(imię i nazwisko małoletniego -drukowane litery) 

wyrażam zgodę na utrwalenie jego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania 

wideo przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana M. Szancera w Warszawie 

(Administratora) i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku (wraz z możliwością opisania imieniem i 

nazwiskiem małoletniego) w celach wskazanych poniżej: 

☐ publikacja na stronie internetowej Administratora www.sp342.waw.pl 

☐ publikacja na terenie Siedziby lub Filii SP 342 (np. wystawa), 

☐ (inne sposoby wykorzystania wizerunku, jakie? ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..… 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej pisemnej zgody na 

taką czynność, 

2. dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek) będą wykorzystywane zgodnie z treścią obowiązku 

informacyjnego, zamieszczonego w treści Regulaminu  konkursu, 

3. rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, 

zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego 

ujęcia), nie wymaga zgody (art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych). 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego  
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