
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 

„Moja ulubiona postać bajkowa” 

 
1. Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 14   

                                                 ul. Hallera 79 

                                                87-100 Toruń 

                                                     tel. 056 6520539 

                                                     e-mail: szkola@sp14.torun.pl 

2.  Celem konkursu jest: 

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i 

technik plastycznych 

- propagowanie bajek i baśni 

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci. 

 

3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej 

swojej ulubionej postaci bajkowej lub literackiej. 

 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III. 

 

5. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: 

- klasa I 

- klasa II 

- klasa III. 

 

6. Zadaniem uczestników jest nadesłanie pracy plastycznej w formie płaskiej, 

wykonanej dowolną techniką, przedstawiającą ulubioną postać bajkową  lub 

literacką, format A4 lub A3. 

 

7. Prosimy o przesyłanie prac do 29 listopada 2019r. 

 

      8.  Wszystkie prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie: 

- imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, 

- imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana 

(numer telefonu), 

- nazwę, adres i numer telefonu  przedszkola lub szkoły oraz e-mail szkoły. 

 



9. Nadesłane prace wymagają  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. 

Prosimy o wypisanie i dołączenie zgód przesłanych w załączeniu.  

 

10. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu. 

 

11. Listę nagrodzonych uczestników oraz powiadomienie o dacie i miejscu 

wręczania nagród wyślemy drogą e-mailową do zainteresowanych. Laureaci 

konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie 

podziękowania.  Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie 

pokonkursowej. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 

12. Kontakt w sprawie konkursu: Szkoła Podstawowa  nr 14 w Toruniu, Wiesława 

Cieślak, Aleksandra Tarkowska, Karolina Bartkowska, Joanna Baranowska  

 

 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 



KLAUZULA ZGODY  
(wypełnia opiekun prawny) 

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych  

 

TAK Wpisz Twoją decyzję NIE 

   

 

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: SP14, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń,  

e-mailowo:  szkola@sp14.torun.pl , telefonicznie 56 652 05 39 
2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl 

3) Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 
a) udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie 

odbywa się na postawie Twojej zgody. 
b) Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .  
4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  
5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*. 
6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  
8) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w 

zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz 

zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 
9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

……………………………………………………………………….. 
                                      Podpis   
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Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku  Twojego dziecka ? 

 

TAK Wpisz Twoją decyzję NIE 

   

  

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: SP14, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń,  

e-mailowo:  szkola@sp14.torun.pl , telefonicznie 56 652 05 39 
2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl 

3) Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 

a) udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie 

odbywa się na postawie Twojej zgody. 

b) Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .  
4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  
5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*. 
6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  
8) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w 

zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz 

zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 
9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

……………………………………………………………………….. 
                                      Podpis   
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Czy zgadasz się na przetwarzanie wytworów  Twojego dziecka ? 

 

TAK Wpisz Twoją decyzję NIE 

   

  

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż: 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka będzie Dyrektor Szkoły. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: SP14, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń,  

e-mailowo:  szkola@sp14torun.pl , telefonicznie 56 652 05 39 
2) Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych dziecka został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl 

3) Wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 

a) udziału w zawodach sportowych/konkursie* organizowanym przez administratora. Przetwarzanie 

odbywa się na postawie Twojej zgody. 

b) Wykorzystanie jego wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora .  
4) Dane osobowe dziecka możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Dane osobowe dziecka możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, 

telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych dziecka nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  
5) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu cofniecie przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie, nie później niż 2 lata od zakończenia zawodów sportowych/konkursu*. 
6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zaprzestania 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie.  
8) W przypadku, gdy nie podasz nam danych osobowych dziecka nie będzie mogło ono wziąć udziału w 

zawodach sportowych/konkursie* organizowanych przez administratora W przypadku, gdy nie wyrazisz 

zgody wizerunek Twojego dziecka nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 
9) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

……………………………………………………………………….. 
                                      Podpis   
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