
Rodzinny Konkurs Plastyczny 
„Zerówka wie, jak przed koronawirusem bronić się!” 

 

 
 
 
 
 
 
Zachęcamy wszystkie dzieci z klas „0” do wykonania samodzielnie, z rodzicami, ciocią lub 
wujkiem pracy plastycznej pt. „Zerówka wie, jak przed koronawirusem bronić się!”. 
Ideą konkursu jest pokazanie, jakie zachowania społeczne chronią przed rozwijaniem się 
pandemii. 
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice, ale płaskiej w formacie 
nie większym niż A3. 
 
 
Cele konkursu: 
 

• Zwrócenie uwagi dzieci oraz rodziców na świat uczuć i emocji przeżywanych w 
czasie pandemii.  

• Propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa. 
• Krzewienie relacji rodzinnych, podczas wspólnego spędzania czasu. 
• Rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,  
• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.  

 
 
 
 
 
 
 



Informacje organizacyjne: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Piastowie. 
2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej sposoby 

zapobiegania zachorowaniu na koronawirusa. 
3. Konkurs skierowany jest do zerówkowiczów. 
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi - rodzinnymi lub 

indywidualnymi. 
5. Technika plastyczna- (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, 

pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy 
plastyczne płaskie. 

6. Format pracy A4 lub A3. 
7. Termin dostarczenia prac: 30.10. 2020r. Prace przynosimy do swoich klas- do 

wychowawców.  
8. Do każdej pracy należy dołączyć informację o autorze w formie Załącznika Nr 1 oraz 

zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik Nr 2). 
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych 

praw autorskich do prac na następującym polu eksploatacji: upublicznienie zdjęć prac 
konkursowych w Internecie na stronie internetowej Organizatora.  

10. Jury powołane przez Organizatora, wyłoni 5 najciekawszych prac, które zostaną 
nagrodzone. 

11. Jury powołane przez Organizatora nagrodzi wszystkie prace dyplomem a pięć 
najciekawszych, wybranych przez Jury, otrzyma nagrodę specjalną. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Rodziców zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie prac przez Organizatorów na 
potrzeby Konkursu zgodnie z podstawą prawną:  art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ( 
RODO). 

13. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac konkursowych w celu 
przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora.  

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 3.11.2020r. na stronie internetowej 
naszej szkoły.  

15. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora 
konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych. 
 

Zachęcamy do udziału!!! 
Wychowawcy klas 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu......................................................... 
…………………………………………………………………………….. 
Nazwa i adres szkoły 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
Klasa ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 

 

…………………………...…………….. 

(miejscowość, data) 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

Wyrażam zgodę, na udział 
....................................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko niepełnoletniego dziecka) 

którego jestem prawnym opiekunem, w Rodzinnym Konkursie Plastycznym „Zerówka dobrze 
wie, jak przed koronawirusem bronić się”. 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 
postanowienia.  

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu 
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z 
regulaminem Konkursu.  

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

podpis rodzica/opiekuna  


