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Regulamin konkursu plastycznego  

,,Igrzyska Olimpijskie oczami młodego kibica”. 
 

 

1. Celem konkursu jest rozpowszechnianie idei olimpizmu, zapoznanie się z mniej 

popularnymi dyscyplinami sportu oraz zachęcenie dzieci do śledzenia wydarzeń 

sportowych w kraju i na świecie.  

2. Organizatorami konkursu ,,Igrzyska Olimpijskie oczami młodego kibica” są 

nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 84 we 

Wrocławiu. 

4. Konkurs rozpocznie się 13.04.2021. Zdjęcie wykonanej pracy plastycznej 

należy przesłać na maila: natalia.gergont@sp84.wroclaw.pl do dnia 

04.05.2021r. Oryginał pracy proszę dostarczyć do szkolnej portierni.  

5. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. 

6. Każdy z uczestników może przysłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

7. W wiadomości należy podać imię, nazwisko, klasę autora pracy oraz 

wypełniony druk - zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w 

konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika (załącznik 1.) Praca 

przesłana bez wyżej wymienionej zgody dyskwalifikuje autora pracy. 

8. Dostarczenie zdjęcia pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

wszystkich postanowień regulaminu. Prace, które nie spełniają warunków 

uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 

9. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa.  

10. Wyniki konkursu zostaną przedstawione 7.05.2021r.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania 

dostarczonych prac (internetowa strona szkoły www.sp84.wroclaw.pl, oficjalny 

profil na Facebooku, facebook.com/sp84wroclaw, wystawa w holu szkoły). 

12. Udzielanie informacji związanych z konkursem: adres e-mail 

natalia.gergont@sp84.wroclaw.pl 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz unieważnienia 

konkursu bez podania przyczyn. 
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Załącznik nr 1  
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

…………………………………………………………………………..,  

ucznia (nazwa klasy i szkoły)   

 

………………………...……………………………………... w konkursie 

plastycznym ,,Igrzyska Olimpijskie oczami młodego kibica” który jest organizowany 

przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu 

Obrońców Pokoju we Wrocławiu.  

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) do celów 

związanych z jego udziałem w konkursie i promocją konkursu. Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców 

Pokoju, 55-337 Wrocław, ul. Górnickiego 20.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

Jednocześnie akceptuję regulamin konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

konkursie.  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data      Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


