
 

 

XV  EDYCJA    
RADOSNYCH OBCHODÓW  ŚWIĘTA NIEPODLEGŁO ŚCI    

WE  WROCŁAWIU 11.11.2016 r. 
 
 
 
 
KONKURSY PLASTYCZNO – HISTORYCZNE  
odnoszące się do polskiej kultury: 
 
I „ Poczet królów Polski we współczesnej konwencji”  

 
     1. Adresat: dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja, MDK-i 
     2. Warunki uczestnictwa: uczniowie wykonują  portrety wybranych władców,  
|    w dowolnej technice na płaszczyźnie: technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej. 
    Wybrani władcy  powinni być  przedstawieni we współczesnej stylizacji, konwencji.  
    Plansza (maksymalny format 100 x 70, minimalny A3) lub folder  w dowolnym formacie. 
    Przy ocenie brane będzie pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka  

 
Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody 
jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie 
 

 
II „Ilustracje do literatury dziecięcej okresu międzywojennego”  
 

1.  Adresat: dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe,  gimnazja.          
2. Warunki uczestnictwa: uczniowie wykonują w dowolnej technice na płaszczyźnie: 

malarskiej, rysunkowej lub graficznej ilustracje do wybranego fragmentu literackiego 
(bajki, baśnie, legendy, opowiadania, poezja itd.). Praca musi zawierać fragment 
wybranego tekstu (osobno dołączony tekst na formacie A4, czcionka np. Times New 
Roman 14). i ilustrację. Format pracy A3.   

 
Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie. 
 

 
III „Kulturalna Polska okresu międzywojennego – strona tytułowa gazety”  
 
1. Adresat: szkoły podstawowe klasy 4-6,  gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, MDK-i.        
2. Warunki uczestnictwa: uczniowie wykonują stronę tytułową gazety (tytuł może 

pochodzić z okresu międzywojennego lub może być wymyślony przez autora). Strona 
powinna zawierać informacje o ważnych i prawdziwych wydarzeniach, postaciach, 
miejscach związnych z życiem kullturalnym II RP. Należy zwrócić uwagę na formę, 
język, czcionkę, liternictwo, fotografie, rysunki  nawiazujące do epoki. Format od A4 
do A3. 

 
Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie 
 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika 
 
przez ……………………………………………………………………………………………………  

 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu: 

…………………………………………………………………………………………… 
nazwa konkursu 
 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  
2014 r. poz.1182 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do 
wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A. Administrator danych 
zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 
wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r.  Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu 
w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 
terytorialnie. 

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie 
z regulaminem konkursu. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

 

…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
 
 
* Zaznaczyć właściwe. 
 
 
  


