
REGULAMIN KONKURSU „MAKIETA MOJEJ SZKOŁY” 
 
Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 
w Poznaniu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 
Cele konkursu: 
- popularyzowanie zajęć manualnych dzieci szkolnych 
- rozbudzenie kreatywności, pomysłowości i wyobraźni przestrzennej 

1. Konkurs jest organizowany dla chętnych uczniów z klas I-III SP 65 w Poznaniu 

uczęszczających do świetlicy. 

2. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną makietę, dowolną techniką 
plastyczną np: z masy solnej, gipsu, kartonu, plasteliny, styropianu -   o rozmiarze 
mieszczącym się na ławce szkolnej 
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie lub z minimalną pomocą rodzica 
3. Makieta - opatrzona przymocowaną w widocznym miejscu metryczką zawierającą 

dane: imię i nazwisko, klasa. Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów 

4. Termin składania prac konkursowych: do 19.10.2020 r. 

6. Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.10.2020r.  Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie www.zsp5.poznan.pl  

8. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje prawo do odwołania od niej  

8.Rozdanie dyplomów i odbiór nagród odbędzie się 26.10.2020 r w świetlicy  

 

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 

http://www.zsp5.poznan.pl/


 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. 

 


