
 

  

 

DRZEWO 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

ORGANIZATOR KONKURSU

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST: 
 Promowanie postaw proekologicznych z okazji Światowego Dnia Ziemi

 Udział w projekcie badawczym „Drzewa wokół nas – uczymy się we współdziałaniu”

w ramach konkursu Centrum Nauki Kopernik, pod patronatem Urzędu Miasta Chełm, 

Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie, LSCDN Oddział w Chełmie, 

koordynator PWSZ – partner lokalny CNK i Chełmska Sieć KMO

 Kształtowanie u dzieci postawy szacunku do wszystkich istot, a także dla własnego 

życia i zdrowia,

 Rozwijanie kreatywność i indywidualnych zdolności plastycznych dzieci

 

 

 



TEMAT:

UCZESTNICY KONKURSU: 

 

 

 

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC  

1. Technika pracy: dowolna (z wykluczeniem użycia artykułów 

spożywczych i elementów gotowych), forma przestrzenna.  

2. Format pracy: dowolny.  

3. Praca powinna być trwała i stabilna. Wszelkie elementy należy 

przymocować w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczenie się ich 

lub zniszczenie podczas przewozu i ekspozycji. 

4. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę, przymocowaną na 

stałe, wypełnioną drukowanymi literami, zawierającą: imiona i nazwiska 

autorów, wiek, nazwę placówki zgłaszającej, imię i nazwisko 

opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy. Prace bez w/w opisu nie będą 

przyjmowane. Prace należy dostarczyć w terminie przewidzianym w 

regulaminie.  

5. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane 

oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest 

równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.  

Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, które nie będą 

spełniały wskazanych wyżej kryteriów, a w szczególności gdy:  

• zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub 

dane te będą nieczytelne,  
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• prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym 

ich ocenę oraz późniejszą prezentację (dot. prac uszkodzonych), 

• prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,  

• zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie. 

OCENA I NAGRODY 

1. Oceny prac dokonywać będzie 3-osobowa komisja powołana przez 

Organizatora. 

Kryteria oceny: 

Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów: 

• walory artystyczne i estetyczne, 

• staranność i samodzielność wykonania pracy, 

• oryginalność, pomysłowość w interpretacji tematu. 

2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz 

wyróżnienia. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału 

nagród. 

Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni 

laureatów. 

  

 

TERMINARZ 

1. Nadsyłanie prac (dzieci przedszkolne) oraz zdjęć (kl.1-3) 

do 05 maja 2021 

budynek LSCDN w Chełmie (ul. Z. Waśniewskiego 17) 

2. Ogłoszenie wyników:  

24 maja 2021 

na stronie internetowej organizatora lublin@lscdn.pl 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć 

Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych 

osobowych oraz wykorzystania wizerunku. 

Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody RODO rodzica lub 

opiekuna, która stanowi integralną część Regulaminu. /Załącznik nr 1/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac 

konkursowych do reprodukcji, w szczególności publikowania w 

Internecie. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody 

na powyższe warunki.  

3. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

oddział w Chełmie 

ul. Z. Waśniewskiego 17 

tel. 82 564 20 42 

22-100 Chełm 

Pl. Niepodległości 1 

22-100 Chełm 

tel.: 82 562 75 76 

e-mail: chelm.zlpk@lubelskie.pl 

 

Organizatorki konkursu : 

Aneta Rul vel Sochacz  /EDUKACJA PRZEDSZKOLNA/ tel. 606 133 542 

Bożena Goszczyńska /EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA/ tel. 601 397 957  
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mailto:chelm.zlpk@lubelskie.pl


Załącznik nr 1 (oświadczenie) 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

 na udział dziecka w konkursie plastycznym  

„Magiczne DRZEWO” 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

......................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w konkursie plastycznym „Magiczne DRZEWO” 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

organizatorów konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka na 

wystawie. 

4. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka i danych 

osobowych na stronie internetowej organizatora konkursu.  

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnie 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) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnie 27 kwietnie 2016 r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie. 

2. Dane będą przetwarzane w celu wskazanym w podpisanej zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dziecka; możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia, 

przetwarzania, a także usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych dziecka. 

 

 

............................................................................. 

data i czytelny podpis    

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka)  

 


