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Zapraszamy świetlice szkół podstawowych 

do wzięcia udziału w X edycji warszawskiego konkursu plastycznego 

„NASZĄ PASJĄ JEST SZTUKA” 

W tegorocznej edycji konkursu temat, który uczestnicy powinni indywidualnie 

zinterpretować, brzmi: 

Co mógłby zilustrować Mistrz? 

To już X edycja naszego konkursu. W tym roku obchodzimy również 30-lecie naszej szkoły, 

dlatego chcemy zaprosić Was do wspólnego świętowania. Mając doskonały wzór pracy 

artystycznej w postaci naszego patrona, Jana Marcina Szancera, zachęcamy do stworzenia 

ilustracji do wybranego dzieła literatury dziecięcej pochodzącego z ostatnich 30 lat. 



Temat X edycji warszawskiego konkursu plastycznego 

„NASZĄ PASJĄ JEST SZTUKA”: 

Co mógłby zilustrować Mistrz? 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Naszą pasją jest sztuka”, zwanego dalej 

Konkursem, jest Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 

im. Jana M. Szancera w Warszawie. 

2. Celem Konkursu jest: 

• rozbudzenie zainteresowań plastycznych u dzieci; 

• umożliwienie im zaprezentowania swojego talentu; 

• zdobycie przez uczniów doświadczenia w dziedzinie różnych form plastycznych; 

• możliwość kontaktu uczniów z literaturą dziecięcą przełomu XX i XXI w. 

3. Uczestnicy i warunki uczestnictwa: 

• Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające do świetlic 

szkolnych. 

• Prace należy zgłaszać w jednej z dwóch kategorii: 

1) oddziały przedszkolne i klasy I, 

2) klasy II–III. 

4. Warunki uczestnictwa: 

• Zadaniem Uczestnika jest wykonanie ilustracji do wybranej przez niego książki 

dla dzieci wydanej w latach 1992–2022. 

• Uczestnicy Konkursu wykonują prace w formacie maksymalnie A3 wybranymi 

przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika, kolaż itp.), bez grafiki komputerowej. 

• Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 



• Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

• Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie. 

• Prace należy złożyć osobiście lub przesłać do 7 listopada 2022 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina 

Szancera (filia), ul. Topolowa 15, 03-138 Warszawa, z dopiskiem „Świetlica”. 

• Każda praca na odwrocie powinna zawierać Kartę zgłoszenia (dołączoną do 

Regulaminu). Dodatkowo do pracy musi być dołączona zgoda na udział 

w konkursie, tj. Oświadczenie dotyczące udziału w konkursie międzyszkolnym 

(Załącznik 1), jak również Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka- 

(Załącznik 2). 

• Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. 

zm.) dane osobowe osób zgłoszonych do Konkursu wykorzystywane będą do 

celów statutowych Szkoły Podstawowej (Organizatora). Zgłoszenie dziecka do 

Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie 

internetowej oraz na wystawie pokonkursowej. 

• Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

5. Zasady przyznawania nagród: 

• O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

konkursowa. 

• Komisję powołuje Organizator. 

• Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

• Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze trzy w każdej z dwóch 

kategorii i przyzna ich autorom nagrodę. 

• Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

• Do 14 listopada 2022 r. laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu 

nagród oraz o terminie i sposobie ich wręczenia. 

• Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe. 



• Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 

specjalnych dla indywidualnych Uczestników Konkursu. 

• Informacje na temat Konkursu i nagrodzonych autorów dostępne będą na stronie 

internetowej szkoły: www.sp342.waw.pl. 

6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• interpretacja własna tematu; 

• walory artystyczne; 

• kompozycja; 

• warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami; 

• estetyka wykonania; 

• samodzielność w wykonaniu pracy. 

7. Koordynator Konkursu: 

Ewa Ułamek, e-mail: eulamek@sp342.waw.pl 

Karolina Stańczyk 

Małgorzata Olchowska 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem 
danych osobowych, podanych przez Uczestnika Konkursu (lub jego przedstawiciela 
ustawowego), jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana 
Marcina Szancera w Warszawie, ul. Strumykowa 21a (Administrator) jako 
Organizator. 

2. Dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach: 

1) przygotowanie i organizacja Konkursu, wręczenie nagród oraz publikacja 
informacji  
o laureatach Konkursu i ich pracach na stronie internetowej Organizatora / w 
gazetce szkolnej / i tak dalej w związku z promocją działalności edukacyjnej 
placówek oświatowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda), 

2) nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w formie fotografii lub nagrania wideo  
w przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych - zgoda), 

3) wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń 
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny), 

4) dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z 
Konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, 
mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
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RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń 
szczegółowo określa Kodeks cywilny, 

3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
Odmowa przekazania danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości udziału w 
Konkursie. 

4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 
rozumieniu art. 22 RODO. 

5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych  
w ust. 2 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

1) okres do momentu ewentualnego wycofania zgody, 

2) okres wynikający z przepisów prawa, 

3) okres przygotowania i organizacji konkursu, 

4) okres przedawnienia roszczeń, 

5) okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć do Administratora wniosek o: dostęp do 
danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię 
danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w 
przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych - na zasadach określonych w RODO. 

7. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 6 powyżej, możliwe jest także: 

1) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą ich 
wykorzystywania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

2) złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe mogą być 
przekazywane (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom,  
w tym: 

1) fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych, związanych  
z przekazaniem nagród, 

2) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, 

3) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług 
technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze), 

4) innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem 
ochrony danych Administratora: inspektor@dbfo.waw.pl. 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM  

„NASZĄ PASJĄ JEST SZTUKA” 
 (ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU KONKURSU) 

Warszawa, dn. __.__.20__ r. 

 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 
Oświadczam, że: 

1) podane powyżej dane są prawdziwe i aktualne, a praca, przygotowana i zgłoszona przez 
Uczestnika w ramach Konkursu, jest wynikiem samodzielnej pracy, 

2) Uczestnikowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy; 
ponadto nie narusza ona praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych i 
osobistych praw autorskich, 

3) udzielam - w imieniu Uczestnika - Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na 
korzystanie z pracy 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. 

4) mam świadomość ewentualnej odpowiedzialności, spoczywającej na Uczestniku lub na mnie za 
wszelkie roszczenia osób trzecich, związane z naruszeniem ich praw w związku z udziałem 
Uczestnika w Konkursie. 

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu Konkursu (proszę zaznaczyć odpowiednio): 

na udział Uczestnika w Konkursie zgodnie z Regulaminem i wskazanymi wyżej zasadami, 

na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z Regulaminem. 

______________________________________  
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

Organizator 

(nazwa i adres 
siedziby organizatora)

 

Imię i nazwisko  

Klasa / grupa  

Placówka 
oświatowa

 

Imię i nazwisko  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody



 

Warszawa, dn. …………………………… r. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

ZAŁĄCZNIK 2 

Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę wskazać imię i nazwisko) 

________________________________________________________________________________ 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (proszę wskazać 
imię 
i nazwisko dziecka) 

________________________________________________________________________________  

(wraz z możliwością jego opisania jego imieniem i nazwiskiem) przez Szkołę Podstawową z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera w warszawie, w następującym 
zakresie (proszę zaznaczyć odpowiednie pola poniżej): 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej 
pisemnej zgody na tę czynność, 

2) dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z treścią poniższego obowiązku 
informacyjnego. 

______________________________ 
(podpis osoby udzielającej zgody) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera, 03-138 Warszawa, ul. 
Strumykowa 21a (dalej: Administrator). Dane są wykorzystywane w celach wskazanych powyżej, na podstawie 
dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych). Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie (odwołanie nie ma wpływu na zgodność z 
prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). 

Fotografie TAK NIE

Publikacja na stronie internetowej Administratora pod adresem:  www.sp342.waw.pl ☐ ☐

Publikacja w mediach społecznościowych Administratora pod adresem:  
………………………………………… ☐ ☐

Publikacja w materiałach ofertowych, reklamowych lub promocyjnych Administratora. ☐ ☐

Publikacja w materiałach wewnętrznych Administratora (np. na tablicy ogłoszeń lub w 
intranecie). ☐ ☐

Publikacja  w / na …………………………………………………………

Nagrania wideo TAK NIE

Publikacja na stronie internetowej Administratora pod adresem www.sp342.waw.pl ☐ ☐

Publikacja w mediach społecznościowych Administratora pod adresem:  
……………………………………………………….. ☐ ☐

Publikacja w/na …………………………………………………………….
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Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Dane będą wykorzystywane do 
momentu ewentualnego wycofania zgody. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z 
Administratorem przy realizacji ww. celów. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego - na zasadach określonych w RODO. Kontakt 
w sprawach ochrony danych osobowych: inspektor@dbfo.waw.pl. 

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z 
przyjęć, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego 
ujęcia), nie wymaga zgody (podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych). 



KARTA ZGŁOSZENIA 

WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY 
„NASZĄ PASJĄ JEST SZTUKA” 

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………….…… 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Źródło inspiracji: ………………………………………………………………..…………………………………………… 

Adres placówki edukacyjnej, telefon, e-mail kontaktowy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


