
 

 

XXIII  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi” 
 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Rada Sołecka wsi Bańska Niżna 

 

PATRONAT HONOROWY: 
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 

 

CELE:  

 zainteresowanie dzieci pracą samorządu w ich miejscu zamieszkania 

 budzenie szacunku dla pracy sołtysa 

 propagowanie dokonań sołtysów – społeczników 

 rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych 

 

ADRESAT KONKURSU:  

 uczennice i uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z małych 

miejscowości  

 

 

 

Tematyka: PROPAGOWANIE DOKONAŃ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 

 

Kategorie wiekowe: 

 kategoria pierwsza  - przedszkola i oddziały przedszkolne  

 kategoria druga -  klasy: I - III 

 kategoria trzecia -  klasy: IV – V 

 kategoria czwarta  - klasy: VI – VIII  

 

Format i technika prac plastycznych:  

wyłącznie A-4, technika dowolna (ale uwaga: prosimy nie przysyłać prac 

wykonanych z produktów spożywczych, np.: ryż, kasza, itp., prac ze styropianu, 

prac wykonanych na szkle, a także prac przestrzennych, np. modeli, albumów, 

rzeźb, makiet; prosimy nie oprawiać prac w jakiekolwiek ramy; wszystkie prace 

powinny być zabezpieczone  foliowymi koszulkami). 

 

Jedna placówka może przysłać maksymalnie trzy prace indywidualne  

z każdej kategorii wiekowej. 

 

Termin dostarczenia prac do organizatora do 21 lutego 2023 r. 

 



 

Każda praca powinna być  opisana wg metryczki  (wzór: załącznik nr 1). 

Metryczkę należy wydrukować , wyciąć i umieścić z przodu pracy. Prosimy nie 

przyklejać jej do pracy tylko wsunąć do koszulki. 

Do pracy powinna być dołączona klauzula informacyjna wobec rodziców/ 

prawnych opiekunów dziecka (wzór: załącznik nr 2). 

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej www.spbn.szaflary.pl i Urzędu 

Gminy Szaflary https://szaflary.pl dnia 1marca 2023r. 

 

Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.  

O terminie i sposobie rozdania nagród organizator powiadomi placówkę 

telefonicznie lub drogą mailową. 

 

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej zastrzega sobie nabycie praw własności oraz 

majątkowych praw autorskich do wszystkich prac konkursowych i na wszystkich 

polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozstrzygnięcia 

konkursu, a nawet do odwołania konkursu, w przypadku zdarzeń losowych lub 

działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szkoły                    

i Urzędu Gminy Szaflary. 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu. 

 

Prace prosimy dostarczyć lub przysłać na następujący adres: 
 

Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Jagiellończyka  

      Bańska Niżna, ul. Papieska 141 

      34 –424 SZAFLARY 

 

tel. placówki: 18 2754821 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbn.szaflary.pl/
https://szaflary.pl/


 

Załącznik nr 1 (wzór do druku): 

 
Imię i nazwisko 

autora pracy/ klasa 
 

Adres szkoły (wraz  

z kodem pocztowym  

i numerem telefonu 

oraz adresem e-mail 

szkoły) 

 

Województwo  

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 (wzór do druku): 
 

„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi" 

XXIII  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa             

w Bańskiej Niżnej, ul. Papieska 141, 34-424 Szaflary, tel. 18 27-548-21. 

2) Został powołany inspektor ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu 

z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl  

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

w celu:  

 Udziału Pani/Pana dziecka w XXIII edycji konkursu plastycznego  „Kto tu 

rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi"- wyrażam zgodę / nie 

wyrażam zgody.*  

 Publikowania informacji o wynikach konkursu – wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody.* 

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, w którym 

weźmie udział moje dziecko. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

trwania konkursu.  

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły, 

gminy Szaflary, w folderach i materiałach reklamujących szkołę, kronice 

szkolnej, Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych i lokalnej 

prasie - wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody.*  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnych stron 

internetowych, portali społecznościowych oraz promocji niniejszego 

wydarzenia. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów 

dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane 

przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych 

lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 

prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/dziecka 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma 



Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią dziecka danych osobowych jest 

dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału 

w konkursie i umieszczenia danych dziecka aby promować jego osiągnięcia 

konkursowe. Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia 

oraz moich prawach . 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

…………………………………………………… 

 (data, czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego) 

 


