
Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 

,, Jestem dumny, że jestem Polakiem .‘’ – Polska Niepodległa 2019 

 

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości na Orawie 2018- 2020 , powołany przez p.Antoniego Karlaka, 

Wójta Gminy Jabłonka. 

2. Partnerzy konkursu :                                                                                                             - 

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce,                                                                                 

- Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce,                                                                                                          

- Centrum Usług Wspólnych.                                                                                                      

3.Cele konkursu : 

✓ promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu                                                                       

( obraz współczesnego patrioty ) , 

✓ kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej oraz 

szacunku, miłości  wobec  Polski oraz naszej, małej ojczyzny Orawy, 

✓ wspieranie postaw patriotycznych dzieci poprzez promowanie, 

rozpowszechnianie i wzmacnianie w uczestnikach wizerunku Polski oraz 

Orawy ( piękna ojczystego krajobrazu, zabytków, miejsc, przyrody itp.), 

wyrażonego w różnych formach przekazu artystycznego , 

✓ rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości uczniów , ich uzdolnień 

plastycznych, 

✓ czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacji własnej twórczości 

szerokiej publiczności. 

  

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłonka.  

4. Kategorie wiekowe : 

 

I KATEGORIA – uczniowie kl. I – III         

Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne płaskie , w formacie  A-4,A-3 , dowolną 

techniką ( malarstwo, rysunek, wycinanka, kolaż, wyklejanka techniki mieszane z 

wykorzystaniem różnych materiałów  itd. )                                                                                                

- oprócz produktów spożywczych, 

 Ważna interpretacja tematu. Praca powinna zawierać wybrany symbol narodowy. 

 

II KATEGORIA – uczniowie kl. IV – VI 

Uczestnicy konkursu wykonują  ilustrację zainspirowaną treścią  pieśni patriotycznej,  w 

formacie  A- 3,  techniką dowolną  ( malarstwo, rysunek, wycinanka, kolaż, szkic, 

wyklejanka, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów  itd. )                                                                                                                                    

- oprócz produktów spożywczych, 

Ważna interpretacja tematu. Praca powinna zawierać wybrany symbol narodowy. 

Na odwrocie pracy dopisać  tytuł pieśni, do której była wykonywana ilustracja. 

 

 



 

 

                                   III KATEGORIA – uczniowie kl. VII – VIII 

Uczestnicy konkursu wykonują  ilustrację zainspirowaną treścią wybranej  pieśni 

patriotycznej,  w formacie  A- 3,  techniką dowolną ( malarstwo, rysunek, wycinanka, 

kolaż, wyklejanka techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów  itd. ) . 

Ważna interpretacja tematu. Praca powinna zawierać wybrany symbol narodowy. Na 

odwrocie pracy dopisać  tytuł pieśni, do której była wykonywana ilustracja. 

 

Pieśni do wyboru :                                                                                                                                   

,, Legiony”,                                                                                                                                             

,, Piechota ‘’,                                                                                                                                                 

,, Rozkwitały pąki białych róż ‘’ 

 

 

5. Zasady i warunki uczestnictwa : 

 

- warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie i nadesłanie pracy plastycznej  

nigdzie nieopublikowanej wcześniej, 

- praca musi być wykonana przez jednego autora ( prace zbiorowe nie będą brane pod 

uwagę), 

- uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę , szkoła  typuje i przesyła dowolną liczbę 

prac plastycznych, 

- każda praca powinna na odwrocie  mieć przyklejoną metryczkę ( załącznik 1), 

wypełnioną czytelnie ( litery drukowane) oraz dołączone oświadczenie rodziców / 

prawnych opiekunów ( załącznik 2) stanowiących załączniki do niniejszego  regulaminu , 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych uczniów do celów organizacyjnych.  

 

    Termin nadsyłania lub dostarczenia prac od 29 X- 31 X 2019 r.  na adres : 

 

Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                     

ul. 3 maja 1                                                                                                                                                           

34 – 480 Jabłonka  

Urząd Gminy Jabłonka – pokój nr 213  

( z dopiskiem  konkurs plastyczny - ,, Polska Niepodległa 2019) 

 

6. Kryteria oceny : 

- Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych :                                                                              

kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII- VIII, 

      - Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę: 

o zgodność z tematyką konkursu,                                                                                    



o poziom artystyczny wykonanej pracy, 

o oryginalność i pomysłowość, 

o ogólny wyraz artystyczny. 

- laureatami gminnego konkursu zostanie 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej . Laureaci 

otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jabłonka. Pozostali uczestnicy otrzymają 

pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.  

- ocena prac i ogłoszenie wyników odbędzie się 7 XI 2019 r.                                                                            

Informacje o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród zostanie zamieszczona w                    

zakładce Niepodległa, 100 – lecie Niepodległości 1918 – 2018. 

-  Prace uczestników będą eksponowane na wystawie w Centrum Kultury Górnej Orawy w 

Jabłonce. 

8. Postanowienia końcowe: 

- nadesłane prace na konkurs nie będą zwracane autorom, 

- o wszelkich sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator, 

- decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.  

 

 

 

 

 

 

 
  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

                  

Zał. 1 – metryczka 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Wiek / klasa : 
Kategoria : 
Nazwa i adres szkoły ( tel., e – mail ): 
 
 
 
 
Opiekun: 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Wiek / klasa : 
Kategoria : 
Nazwa i adres szkoły ( tel., e – mail ): 
 
 
 
 
Opiekun: 
 
     

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Wiek / klasa : 
Kategoria : 
Nazwa i adres szkoły ( tel., e – mail ): 
 
 
 
 
Opiekun:  
 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Wiek / klasa : 
Kategoria : 
Nazwa i adres szkoły ( tel., e – mail ): 
 
 
 
 
Opiekun : 
 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Wiek / klasa : 
Kategoria : 
Nazwa i adres szkoły ( tel., e – mail ): 
 
 
 
 
Opiekun : 
 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
Wiek / klasa : 
Kategoria : 
Nazwa i adres szkoły ( tel., e – mail ): 
 
 
 
 
Opiekun : 
 
 

 

 

 

 



Zał. 2  

 

Gminny Konkurs Plastyczny 

 

,,Jestem dumny, że jestem Polakiem ‘’- Polska Niepodległa 2019 

 

 

Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna  

 
 

1. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 

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

2. Ulica, numer budynku 

……………………………………………… 

3.  Kod pocztowy, miejscowość 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu  

…………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że: 

1) Jestem prawnym opiekunem  

…………………………………………………………………………………………. 

            /imię i nazwisko ucznia-uczestnika konkursu/ 

 Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 

związanych z jego udziałem w gminnym konkursie historycznym ,,Jestem dumny, że jestem 

Polakiem ‘’- Polska Niepodległa 2019 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.1781 t.j )oraz na opublikowanie pracy dziecka na 

wystawie pokonkursowej organizowanej w budynku Centrum Kultury Górnej Orawy w 

Jabłonce. 

 

 

                                                                          Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna  



 

 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka z siedzibą w Jabłonce, ul. 3-

go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 18 26 111 00; adresu e-mail: 

sekretariat@jablonka.pl 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez 

adres email: iod@jablonka.pl, za pomocą telefonu: 18 26 111 45 lub pod adresem wskazanym w pkt.1 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy 

Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci: 

• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy 

Jabłonka, przy czym podanie danych jest: 

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie 

zawarcie umowy. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  


