
 
 

 

Powiatowy Patriotyczny Konkurs Plastyczny 
„MUZYKĄ MALOWANE” 

8 listopada 2019 r. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. 
NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH: do 28 PAŹDZIERNIKA 2019 r. 

PODSUMOWANIE KONKURSU: 8 LISTOPADA 2019 r. godzina 13:00 Kramnice Miejskie Sochaczew ul. 1 Maja 21  

UCZESTNICY: Uczniowie Szkół Podstawowych należących do Powiatu Sochaczewskiego. 

 
     

Cele konkursu:  

1. wprowadzenie nowej formy świętowania kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę 

Niepodległości; 

2. nauka szacunku do historii i wzmocnienie narodowej tożsamości; 

3. rozbudzenie uczuć patriotycznych; 

4. przypomnienie młodym ludziom o obowiązku miłowania ojczyzny; 

5. integracja społeczności międzyszkolnej; 

6. rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;  

7. kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych; 

8. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa; 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
   

1. Kategorie konkursu:   

 Klasy I – III szkół podstawowych 

 Klasy IV – VI szkół podstawowych 

 Klasy VII-VIII szkół podstawowych  

 

2. Zasady uczestnictwa: 

 w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze Szkół Podstawowych Powiatu Sochaczewskiego; 

 każda Szkoła może nadesłać nie więcej 5 prac plastycznych w każdej kategorii wiekowej; 

 prace powinny być wykonane samodzielnie; 

 uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną w formacie A4; 

 uczniowie klas IV-VI i VII-VIII wykonują pracę plastyczną w formacie A3; 



 technika prac jest dowolna; 

 uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną inspirowaną piosenką „DESZCZ JESIENNY 

DESZCZ”; 

 uczniowie klas IV-VI wykonują pracę plastyczną inspirowaną piosenką „PIERWSZA BRYGADA”; 

 uczniowie klas VII-VIII wykonują pracę plastyczną inspirowaną piosenką „WARSZAWO MA”; 

 na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

szkoła oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna 

 udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy; 

 termin nadsyłania prac upływa 28 PAŹDZIERNIKA br.; 

 Prace prosimy nadsyłać na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina , ul. 

Chopina 99, 96-500 Sochaczew lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w kopercie z 

podpisem KONKURS „MUZYKĄ MALOWANE”; 

 razem z pracą plastyczną prosimy o nadesłanie zgód na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik 1 i 2); 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w 

konkursie; 

 prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane; 

 

 

3. Jury: 

 organizator konkursu powoła komisje do oceny prac konkursowych; 

 jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej; 

 z zależności od poziomu konkursu i ilości zgłoszonych prac jury może ale nie musi 

przyznać również wyróżnienia; 

 wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne; 

  

 

 

 

 Regulamin dostępny również na stronie internetowej szkoły www.sp7.sochaczew.pl w zakładce 

KONKURSY 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  

         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

         Pan Zbigniew Pakuła 

 

         Koordynatorki konkursu: 

         Kinga Przybylska 

         Katarzyna Milczarek 

              

   

http://www.sp7.sochaczew.pl/


 

Załącznik nr 1 

Informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych  

oraz uprawnieniach osoby, której dotyczą. 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina 

z siedzibą  w     Sochaczewie, ul. Fryderyka Chopina 99; 

Informuje, że jako administrator danych osobowych przetwarzane będą następujące dane 

uczestnika Konkursu: 

 imię i nazwisko 

 w celach organizacji POWIATOWEGO PATRIOTYCZNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „MUZYKĄ MALOWANE” 

a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych 

oraz obrony przed takimi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,  

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia Danych Osobowych.  

Podanie przez uczestnika konkursu ww. danych jest warunkiem przystąpienia  

Niepodanie ww. danych powoduje  brak możliwości wzięcia udziału  

w konkursie 

Dane uczestnika konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Uczestnik konkursu ma prawo: 

 dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii; 

 cofnięcia w dowolny momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

 żądania całkowitego usunięcia swoich danych; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególna sytuację (która 

należy wskazać składając sprzeciw), o ile okaże się ona nadrzędna wobec naszych 

prawnie uzasadnionych interesów.   

Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Polski/Unii 

Europejskiej/Europejskiego  Obszaru Gospodarczego.  

Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres realizacji działań 

związanych konkursem od daty zgłoszenia.  

 

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

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

(miejscowość, data, podpis uczestnika  i podpis jego rodzica/-ów- opiekuna-ów prawnego) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 7 

im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich 

działaniach związanych z Powiatowym Patriotycznym Konkursem Plastycznym „MUZYKĄ 

MALOWANE” przez okres realizacji Konkursu od daty zgłoszenia. 

 

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

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

(miejscowość, data, podpis uczestnika i podpis jego rodzica/-ów - opiekuna/ów) 

 

 

 


