
           

     Patronem honorowym  konkursu jest  

     Zarząd Oddziału Gminnego  

     Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słupsk 

                 

 

I GMINNY KONKURS 

PLASTYCZNY 

 

„ PRACA STRAŻAKA W OCZACH   

DZIECKA  I MŁODZIEŻY”  

                                   

 

ORGANIZATOR: 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  w Bierkowie 

tel./fax 59 811 91 30 e-mail: sekretariat@spbierkowo.pl 

 

CELE KONKURSU: 
 

 podkreślanie wartości pracy strażaka 

 upowszechnianie  zachowań przeciwpożarowych 

 rozwijanie inwencji  twórczej  dzieci i młodzieży 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków  i uczniów szkół podstawowych  oraz 

młodzieżowych drużyn pożarniczych działających  w jednostkach OSP na terenie  Gminy 

Słupsk.   

Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych: 

 

 Grupa I wiek 5-6 lat 

 Grupa II  wiek 7-9 lat 

 Grupa III wiek 10- 15 lat 

 Grupa IV wiek 16-19 lat 

 

 WYKONANIE PRACY: 
 

Pracę należy wykonać samodzielnie (praca autorska), technika dowolna (malarstwo, collage, 

rysunek, grafika, techniki mieszane-bez materiałów sypkich). Prace grupowe jak i przestrzenne 
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nie biorą udziału w konkursie.  Dopuszczalne są dwa rodzaje formatu dla przedszkolaków i 

uczniów klas I- III dopuszczalny jest format  A-4,  dla pozostałych uczestników  format A-3 . 

Każda szkoła , przedszkole i drużyna pożarnicza  może przesłać maksymalnie po trzy prace z 

każdej grupy wiekowej. 

 

KRYTERIA OCENY: 
 

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury 

są niepodważalne. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:  

- estetykę wykonania  

- zgodność wykonania z założeniami konkursu 

 - wkład pracy 

 

Wszystkie prace będą prezentowane w formie wystawy w dniu Spartakiady Strażackiej 

organizowanej w szkole w Bierkowie. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.  Zwycięzcy zostaną 

poinformowani telefonicznie bądź mailowo o dacie wręczenia nagród. Nagrodzone prace wezmą 

udział w konkursie wyższego szczebla.  

 

ZGŁOSZENIA: 
 

Prace należy dostarczyć do szkoły w Bierkowie do 15. 01.2021 roku. Praca nie może być 

rolowana. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE  za przeprowadzenie konkursu: 

 Elżbieta Formela, Joanna Buczyńska 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1.  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. 

2.  Każda  praca powinna zawierać metryczkę wypełnioną drukowanymi literami i przyklejoną  

na rewersie  pracy konkursowej. 

3.  Podanie danych na metryczce pracy oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

konkursu swoich danych osobowych podanych na tej karcie zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 13 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – RODO  

4.   Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

spbierkowo.pl 

5.  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

 

                         ZAPRASZAMY! 



 

 

           Załącznik  

     METRYCZKA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Imię i nazwisko uczestnika                                                  wiek                                               klasa 

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

Adres zamieszkania: ………………………...……………………………………………………………… 

 

Nazwa i adres  przedszkola/szkoły /OSP : ………………………………………………………………….                              

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

Tel.szkoły/OSP: ………………………………………... 

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

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w I Gminnym Konkursie 

Plastycznym pn.: „Praca strażaka w oczach dziecka i młodzieży”, organizowanym przez Szkolę 

Podstawową im. Wincentego Witosa w Bierkowie.  

Potwierdzam, że znam i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie wyników uzyskanych przez moją 

córkę/mojego syna w konkursie oraz na prezentację pracy w ramach organizowanej wystawy w siedzibie 

Szkoły oraz na stronie internetowej ……………………… . 

Ponadto potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 

RODO (w załączeniu). 

 

 Data i podpis  rodzica/ prawnego opiekuna: ………………………………………………………………. 

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

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa z 

siedzibą w Bierkowie przy ul. Grodzkiej 89, e-mail: spbierkowo@gminaslupsk.pl ; tel. 59 8119130; 

reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły. 

2. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa z 

siedzibą w Bierkowie przy ul. Grodzkiej 89, e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl , tel. 606-788-434. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem dziecka w I Gminnym Konkursie 

Plastycznym pn.: „Praca strażaka w oczach dziecka i młodzieży”, organizowanym przez Szkolę 

Podstawową im. Wincentego Witosa w Bierkowie.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) 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;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych 

przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w 

pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

· prawo dostępu do swoich danych oraz; 

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

· prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa, 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych przez Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

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

         (miejscowość i data; czytelny podpis osoby zapoznającej  się) 
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