
Słowa literackie niewątpliwie inspirują do tworzenia prac plastycznych rozbudzając wyobraźnię 

twórczą, przyczyniając się do tworzenia wspaniałych, bogatych plastycznie obrazów, pełnych 

nieoczekiwanych wizji. Niech fantastyczne opisy mitologiczne staną się dla dziecka tematem 

plastycznych interpretacji. Pozwólmy „zapanować” na papierze światu bogów, bohaterów 

i ich niezwykłym czynom. Niech wyobraźnia osiągnie szczyt mitologicznego „Olimpu”.                                                 

Organizator 

 Szkoła Podstawowa Nr 47 

            ul. Reformacka 18 

            80-808 Gdańsk 

            tel. (58) 302-03-28   

            pod kierunkiem nauczyciela plastyki mgr Ewy Siemaszko 

            patronat - Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

Cele konkursu 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych - nowe poszukiwania plastyczne, twórcze 

eksperymentowanie, własne wizje i fantazje. 

 Rozwijanie wrażliwości i poczucia estetyki, kształcenie wyobraźni 

 Rozwijanie twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli 

 Rozwijanie zainteresowań mitologią 

Warunki uczestnictwa: 

 Tematyka – własna  ilustracja plastyczna wybranej sceny mitologicznej w oparciu  

o literaturę J. Parandowskiego pt. „Mitologia” 

 Technika – wykonanie przez ucznia jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej 

technice plastycznej płaskiej: 

           - malarstwo (farby, kredki akwarelowe, pastele olejne, collage), 

           - rysunek (ołówek, kredki, pióro, cienkopisy….) 

           - techniki mieszane 

 Format – A3 

 Opis – prace należy opisać na odwrocie, na doklejonym załączniku: 

 Termin nadsyłania prac - do 30 listopada 2018 r. na adres organizatora (jw.)  

             z dopiskiem „Mity pędzlem i ołówkiem”. 

 FINAŁ konkursu nastąpi 12 grudnia 2018 r., na który zostaną zaproszeni  nagrodzeni 

autorzy prac wraz z nauczycielami prowadzącymi. 

 

            

 

 

 mgr Ewa Siemaszko 

 

Regulamin  

Kuratoryjnego, wojewódzkiego konkursu plastycznego dla 

uczniów klas IV, V, VI, VII  

               pt. „Mity pędzlem i ołówkiem” 
XVI EDYCJA 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA KURATORYJNY, WOJEWÓDZKI  

KONKURS PLASTYCZNY 

pt. „ Mity pędzlem i ołówkiem” 2018/2019 

 

                                            

Tytuł pracy………………………………………………………………………………….. 

 

Imię nazwiska ucznia…………………………………………………………………………. 

 

Klasa………………………. 

 

Szkoła Podstawowa nr……….. adres………………………………………………………… 

                                                               ………………………………………………………… 

Telefon szkoły     ………………………………………. 

Adres e-mailowy ………………………………. 

Nauczyciel prowadzący ……………………………………………………………… 

 

 

                                     ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby organizacji 

konkursu, w tym w szczególności na  eksponowanie pracy (imię nazwisko, wiek, klasa, szkoła, 

miasto, zdobyte miejsce w konkursie) na wystawie pokonkursowej i stronach interaktywnych 

szkoły ( Facebook, strona intern.) pt. „Mity pędzlem i ołówkiem”   

 

Podpis przedstawiciela ustawowego……………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku, 

ul. Reformacka 18.  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych iodo.47spwop@gmail.com.  

3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO) – promocja konkursu i realizacja jego celów. 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą udostępnione w sposób wyrażony na druku zgody. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą udostępnione do momentu cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli 

uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, 

2) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

3) prawo do ich sprostowania, 

4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 

profilowania. 

 

Podpis przedstawiciela ustawowego    …………………………………………………… 

mailto:iodo.47spwop@gmail.com

