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Podczerwone, 28 października 2021 r.
„Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się, jeśli jest głodny"
Święty Brat Albert

II Konkurs Literacko – Plastyczny
organizowany przez Szkołę Podstawową
im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem
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Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas 0 – III
z okazji 120 rocznicy śmierci Brata Witalisa – Wojciecha Lei
„UCZĘ SIĘ OD BRATA WITALISA POMAGANIA INNYM”
§1
Cele Konkursu
1.
2.
3.
4.

Przybliżenie dzieciom postaci i misji Brata Witalisa.
Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych.
Promocja wolontariatu.
Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.
§2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa –
Wojciecha Lei w Podczerwonem.
2. Konkurs został zorganizowany z okazji 120 rocznicy śmierci patrona szkoły Brata
Witalisa – Wojciecha Lei.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do dzieci z zerówki i klas I –III z terenu gminy Czarny
Dunajec z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
1. 0 - I;
2. II - III.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony 15 grudnia 2021 r.
4. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być wykonane samodzielnie.
5. Prace plastyczne powinny być wykonane farbami plakatowymi na papierze o formacie
A3.
6. Każda praca winna być oprawiona w passe-partout oraz opisana na odwrocie wg
wzoru poniżej:
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
Wiek
Nazwa placówki/ szkoły, adres, klasa
Imię, nazwisko opiekuna/ wychowawcy
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7. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę w swojej kategorii, szkoła maksymalnie
może złożyć 2 prace w Konkursie Plastycznym 0-III.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania
wystawy. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
9. Do prac plastycznych należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu) z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane
po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 26 listopada 2021 r. do Szkoły
Podstawowej w Podczerwonem.
2. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową
3. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę:
• umiejętność doboru tematu pracy do ogłoszonego konkursu,
• jakość wykonania, samodzielność
• oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 15 grudnia 2021 roku podczas Święta
Szkoły.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zostaną zaproszone na uroczystość,
a laureaci w trakcie spotkania zostaną nagrodzeni.
3. Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie
podczas Święta Szkoły.
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II Konkurs Literacko - Plastyczny
dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych
z terenu gminy Czarny Dunajec








POTRAFISZ PIĘKNIE PISAĆ?
UMIESZ KORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW GRAFICZNYCH?
LUBISZ PROJEKTOWAĆ?
PRAGNIESZ ZAINSPIROWAĆ SIĘ POSTACIĄ I DZIEŁEM ŚW. BRATA
ALBERTA I BRATA WITALISA (najbliższego współpracownika św. Brata Alberta
i podczerwienianina, który oprócz głębokiej wiary i daru dzielenia się dobrem z
potrzebującymi, posiadał również talent rzeźbiarski)?
WYKONAJ PROJEKT DEDYKACJI DLA DOWOLNEGO ADRESATA
Z WYKORZYSTANIEM SENTENCJI AUTORSTWA ŚW. BRATA ALBERTA,
jeśli należysz do grupy wiekowej uczniów klas IV – VI; możesz to zrobić
w formacie A5, ręcznie kaligrafując i ozdabiając pracę lub wykorzystując program
komputerowy do projektowania grafiki
albo



ZAPROJEKTUJ KOMIKS NA PODSTAWIE FRAGMENTÓW ŻYCIORYSU
BRATA WITALISA, jeśli należysz do grupy wiekowej uczniów klas VII-VIII;
możesz to zrobić własnoręcznie lub z wykorzystaniem programu komputerowego do
tworzenia komiksów; komiks zaprojektuj na maksymalnie 4 stronach formatu A4,
które możesz złożyć w formę książeczki (informacje biograficzne na temat brata
Witalisa znajdziesz na stronie internetowej sppodczerwone.edu.pl



opatrz pracę informacjami o autorze, klasie, wieku, opiekunie, szkole
i dostarcz do Szkoły Podstawowej w Podczerwonem (w terminie do
26 listopada 2021 r. z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych),
pamiętaj, że każda szkoła może zgłosić po jednej pracy w kategoriach: klasy IV-VI,
VII-VIII, maksymalnie 2 prace ze szkoły w Konkursie Literacko- Plastycznym.



Prace zostaną ocenione komisyjnie i nagrodzone za:





samodzielność,
zgodność z zasadami tworzenia dedykacji i komiksów,
koncepcję plastyczną, literacką i graficzną,
poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
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DEDYKACJE I KOMIKSY ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE PODCZAS
UROCZYSTOŚCI 120 ROCZNICY ŚMIERCI BRATA WITALISA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM IMIENIA BRATA WITALISAWOJCIECHA LEI 15 GRUDNIA 2021 R.
NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE ZWYCIĘZCOM PODCZAS TEJŻE
UROCZYSTOŚCI

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem,
wraz Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim
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...................................................
(miejscowość, data)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Drogi Rodzicu/Opiekunie prawny ucznia ………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
czy zgadasz się na przetwarzanie danych osobowych ww. ucznia przez Szkołę Podstawową im.
Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem, 34-470 Podczerwone 246, adres e- mail:
sppodczerwone@czarny-dunajec.pl w celu udziału ucznia w Konkursie Plastycznym lub LiterackoPlastycznym w 120 rocznicę śmierci Brata Witalisa- Wojciecha Lei
 TAK

 NIE
Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna prawnego ucznia ……….…………………………..
Podpis………..………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawową Brata Witalisa- Wojciecha Lei
w Podczerwonem, 34-470 Czarny Dunajec, Podczerwone 246, tel. 18 27 956 adres e- mail:
sppodczerwone@czarny-dunajec.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych Osobowych Wiesław Kowalski, tel. 575-001-147, e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Konkursu Literacko- Plastycznego
w 120 rocznicę śmierci Brata Witalisa- Wojciecha Lei.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest
dobrowolne.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora,
chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych
będą również odwiedzający stronę internetową: https://sppodczerwone.edu.pl
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj.
na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji Konkursu LiterackoPlastycznego w 120 rocznicę śmierci Brata Witalisa- Wojciecha Lei.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

