
Międzyświetlicowy konkurs 

pt. „Opowieści z wyobraźni” 

 

Regulamin konkursu 

 

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

nr 5 w Poznaniu. 

 

II. Cele konkursu 

1. Rozwijanie wyobraźni dzieci. 

2. Pobudzanie twórczości uczniów. 

3. Uwrażliwianie na sztukę pisarską. 

4. Rozbudzanie i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów. 

5. Zachęcanie do podejmowania prób własnej działalności pisarskiej. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do świetlic szkolnych na terenie miasta Poznania. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 uczęszczający do świetlicy szkolnej. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Zadaniem konkursowym jest indywidualne wymyślenie i przedstawienie własnej opowieści lub 

bajki w formie książki. 

2. Do pracy należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w 

konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). Prace bez ww. zgód nie 

będą uwzględniane.  

 

V. Forma pracy 

1. Praca powinna zawierać własnoręcznie wykonane ilustracje. Forma tekstu dowolna (drukowana 

lub pisemna). Rozmiar książki nie większy niż A4. 

 

VI. Kryteria oceny 

1. Prace będą oceniane pod względem: 

- zgodności z tematyką i celami konkursu, 

- zachowania formy pracy konkursowej, 

- ogólnego wyrazu artystycznego, 

- twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu. 

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3. Prace zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą oceniane. 

 

VII. Terminarz konkursu 

1. Termin dostarczenia prac: 

Prace konkursowe opatrzone metryczką (imię, nazwisko, klasa, szkoła), zgodą rodzica lub 

prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

dołączone do pracy należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 11 marca 2019 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 65, os. Kosmonautów 111 61-642 Poznań z adnotacją: „Międzyświetlicowy 

konkurs opowieści z wyobraźni”. 

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  

na stronie www.zsp5.poznan.pl. Po odbiór nagród zapraszamy od 18 marca 2019 r. do świetlicy  

w Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu. 



 

VIII Postanowienia końcowe 

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. 

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. 

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.zsp5.poznan.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte  

w regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Wyrażam zgodę na udział …............................................................. w Międzyświetlicowym 
         (imię i nazwisko dziecka) 
konkursie pt. „Opowieści z wyobraźni”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 65  

w Poznaniu. 

 

       

        ….............................................................. 
              podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

METRYCZKA UCZESTNIKA 

 

Imię:......................................... 

Nazwisko:................................ 

Klasa:....................................... 

Szkoła:........................................................................................... 

Adres szkoły:.................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Międzyświetlicowego konkursu pt. „Opowieści z wyobraźni” zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, klasa oraz szkoła na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 65 w Poznaniu. 

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: 

Administratorem danych osobowych Międzyświetlicowego konkursu pt. „Opowieści z wyobraźni” 

jest: 

Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, Os. Kosmonautów 111, 61-642 

Poznań.  

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Międzyświetlicowego konkursu  

pt. „Opowieści z wyobraźni”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest 

przewidywane. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści 

moich danych i ich poprawieniu. 

 

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

data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


