
REGULAMIN KONKURSU

„ORZEŁ BIAŁY GODŁEM POLSKI”
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego

we Wrocławiu serdecznie zaprasza dzieci z wrocławskich świetlic szkolnych do udziału

w konkursie plastyczno – historycznym pt. „ORZEŁ BIAŁY GODŁEM POLSKI”. 

Cele konkursu:

 Rozwijanie talentów plastycznych
 Kształtowanie wrażliwości twórczej dziecka
 Rozbudzanie uczuć patriotycznych
 Pobudzenie i utrwalenie szacunku do polskich symboli narodowych
 Upamiętnienie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów uczęszczających do świetlic 
szkolnych

 Prace wykonywane są indywidualnie oraz samodzielnie
 Technika pracy oraz format dowolne, również przestrzenne
 Prosimy o dostarczenie maksymalnie 8 prac z jednej szkoły
 Prace powinny być opisane na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, wiek, adres szkoły, 

imię i nazwisko opiekuna)
 Opiekun dostarcza prace wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych do 

celów konkursu (załącznik nr 1) na adres: szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła 
Białego, ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław 50-238.

 Po ogłoszeniu wyników prace przechodzą na własność świetlicy SP93.

Termin dostarczenia prac do: 12 marca 2019. Rozdanie nagród 19 marca 2019 o godzinie 
9:00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tradycji Orła Białego.

Wystawę prac konkursowych będzie można obejrzeć w świetlicy szkolnej w dniach

od 19 marca 2019 do 30 marca w godzinach 6:30 – 17:00.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców SP93 a ich 
opiekunowie pisemne podziękowania.

Dodatkowe informacje u organizatorów pod nr tel: 071 798 – 68 – 75,

Organizaorzy: Dyrektor:

Beata Biegańska Jolanta Sawicka

Justyna Mielniczuk



Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Potwierdzam swoją zgodę ……………………………………………………………….

(imię i nazwisko autora pracy)

na udział w międzyświetlicowym konkursie plastycznym

pt. „ORZEŁ BIAŁY GODŁEM POLSKI”.

…………………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie
wizerunku …………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy)

Utrwalonego w postaci zdjęć i  filmów, z przeprowadzenia konkursu pt.  „ORZEŁ BIAŁY
GODŁEM POLSKI” przez Organizatora konkursu: Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji
Orła Białego we Wrocławiu.

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez złożenie na piśmie wniosku do
Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na
legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.

……………………………………………..

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego  z siedzibą przy ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław. Kontakt do 
naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie SP 93, oraz na stronie 
http://sp93wroclaw.xo.pl/Przetwarzanie_danych.htm 

http://sp93wroclaw.xo.pl/Przetwarzanie_danych.htm
mailto:m.polak@coreconsulting.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 93 im. Tradycji Orła
Białego  we  Wrocławiu  danych  osobowych  mojego  dziecka
……………………………………  wyłącznie  na  potrzeby  konkursu  „ORZEŁ  BIAŁY
GODŁEM POLSKI” w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018, poz. 1000):

 Prezentacja pracy opatrzonej danymi personalnymi ucznia
 Udział w fotorelacji z rozdania nagród laureatom z umieszczeniem na stronie

internetowej Organizatora nazwisk laureatów

……………………………………………….

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………….

Potwierdzenie udziału

w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „ORZEŁ BIAŁY
GODŁEM POLSKI” zorganizowanego przez nauczycieli SP nr 93 im. Tradycji Orła Białego

we Wrocławiu w dniu 19 marca 2019 r.

Nazwa placówki ………………………………………………………

Liczba uczniów ……………………………………………………….

Liczba opiekunów …………………………………………………….

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego  z siedzibą przy ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław. Kontakt do 
naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie SP 93, oraz na stronie 
http://sp93wroclaw.xo.pl/Przetwarzanie_danych.htm 

http://sp93wroclaw.xo.pl/Przetwarzanie_danych.htm
mailto:m.polak@coreconsulting.pl

