
 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 

 

ZNAM POLSKIE  

LEGENDY 
1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku.  

2. Cele konkursu 

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie kultury Polski poprzez znajomość legend 

polskich.  

Celem konkursu jest: 

• upowszechnianie i poszerzanie zainteresowań literaturą polską wśród uczniów, 

• wspieranie wychowania patriotycznego u dzieci,  

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

• rozwijanie kreatywności i twórczości plastycznej u dzieci.  

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III z białostockich szkół podstawowych.  

4. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

 

• Pracę plastyczną należy wykonać samodzielnie, jeden uczestnik wykonuje jedną pracę 

plastyczną.  

• Format pracy – A4. 

• Prace mogą być wykonane dowolną techniką, muszą być to prace płaskie.  

• Na odwrocie pracy lub na dołączonej kartce należy umieścić następujące dane: tytuł 

legendy, imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu,  nazwę, adres i e-mail  szkoły 

oraz imię, nazwisko i telefon do nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego 

powstała praca.  

• Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).  

 



5. Kryteria oceny 

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne, pomysłowość, 

oryginalność, zgodność z tematem konkursu. 

6. Terminy 

• Prace konkursowe należy nadsyłać (lub dostarczyć) do  25 marca 2022 r. na adres 

organizatora konkursu:  

Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku 

ul. Spacerowa 6 

15-040 Białystok 

tel. 85 740 49 70 

sp10@um.bialystok.pl 

z dopiskiem – Znam polskie legendy – konkurs 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 8 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej szkoły oraz na 

facebooku szkoły.  

Informacja  o wynikach konkursu zostanie przekazana telefonicznie lub na adres e-mail.  

7. Informacje dodatkowe 

 

• Nie ma ograniczeń co do liczby prac nadsyłanych przez jedną placówkę. 

• Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów. 

• Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. 

•  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczenia prac 

konkursowych na stronie internetowej szkoły z podaniem imion i nazwisk autorów. 

• Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatorów wyłącznie w celach 

przeprowadzenia i promocji konkursu. 

• W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy 

konkursu. 

• W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorkami konkursu:   

Ewa Samociuk  - ewasamociuk@wp.pl 

Elżbieta Świsłocka – satmar3@wp.pl 

Hanna Kniżewska – hannaknizewska@op.pl 
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Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

NA POTRZEBY KONKURSU 

Działając jako opiekun prawny ucznia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na 

podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na 

rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, wieku przez placówkę oświatową 

w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z 

organizowanym przez placówkę konkursem. 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 

 

 

 

Wiek 

 

 

 

 Nazwa i adres placówki, 

telefon 

 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela, pod 

kierunkiem którego 

powstała praca 

 

 

 

 

Data:………………………… 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna …………………………………… 

 

 


