
 
 

Regulamin  Konkursu Świetlic Szkolnych 
„ŚWIETLICOWA  REINTEGRACJA” 

 
 

I Tytuł projektu: 

„Świetlicowa reintegracja”. 

 

II Organizator: 

Organizatorem „Świetlicowej reintegracji” jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego 

w Gorzowie Wielkopolskim. Koordynatorem projektu jest p. Patrycja Saniuk. 

 

III Cele projektu: 

1.Integracja  uczniów i nauka współdziałania dzieci w grupie. 

2.Rozwijanie i pobudzanie wśród uczniów kreatywności. 

3.Nawiązanie współpracy z innymi szkołami, wymiana doświadczeń. 

 

IV Adresat projektu: 

Adresatami projektu jest grupa dzieci klas I-III szkoły podstawowej, uczęszczająca do świetlicy 

szkolnej. 

 

V. Zasady i przebieg konkursu: 

Konkurs będzie trwał od 1.09.2021r. do 30.05.2022 r.,  przebiegał będzie w 3 etapach: 

 

I etap 

Temat zadania: Wykonanie  przez grupę jednego użytecznego  przedmiotu z ekologicznych 

materiałów (np. ekologiczna zabawka, pojemnik na kredki itp.). Czas wykonania pracy od 1.10.2021r. 

do 30.11.2021r. 

 

II etap 

Temat zadania: Praca plastyczna. Wykonanie kolażu dot. aktywności fizycznej uczniów (w świetlicy 

i poza nią). Praca wykonana techniką dowolną; format plakatu A1 (połączone cztery kartki A4).Czas 

wykonania pracy od 1.12.2021r. do 28.02.2022r. 

 

III etap 

Temat zadania: Nagranie krótkiego filmu projektowego dot. talentów uczniów. Czas projekcji filmu  

ok. 5-10min.Filmik może zostać nagrany dowolnym urządzeniem (telefonem, aparatem, 

kamerą).Film może być zbitką krótkich nagrań  lub tworzyć jedną całość. W realizacji zadania 

zalecane jest uczestnictwo przynajmniej 4 uczniów. 

 

VI Zasady oceniania: 

1.Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• zgodność pracy z tematem 



• walory artystyczne- oryginalne i twórcze podejście do tematu 

 

2.Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać niezależna komisja, która przyzna punkty za każde 

zadanie. 

 

Punktacja: 

I miejsce – 3 p. 

II miejsce – 2p. 

III miejsce 1p. 

IV miejsce 0p. 

……           0p. 

 

3.Członkowie komisji nie mogą brać udziału w przygotowaniach którejkolwiek grupy świetlicowej. 

4.Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję 

konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

 

 

VII Nagrody: 

W ramach Konkursu  zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca oraz nagrody 

dodatkowe za udział w konkursie. 

 

VIII Podsumowanie konkursu: 

1.Podsumowanie „Świetlicowej reintegracji” planowane jest na początek czerwca 2022 r. Uczestnicy 

konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczystą Galę podsumowującą konkurs.  

Podczas spotkania organizatorzy zaprezentują całoroczny efekt pracy wszystkich świetlic. Na Galę 

opiekun przyjeżdża z trzema uczniami reprezentującymi grupę świetlicową. Organizacja  finału 

konkursu może ulec zmianie ze względu na obowiązujące obostrzenia i wytyczne MeiN,GIS i MZ. 

 

IX Dostarczenie prac: 

1.W pierwszym tygodniu po zakończeniu  każdego etapu zadania należy przesłać drogą mejlową 

zdjęcie i temat wykonanej pracy.  Na adres mailowy: patrycja.saniuk@sp15.gorzow.pl. 

2.Do dnia 30.05.2022r. prosimy dostarczyć wszystkie prace do Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. 

Kotsisa 1 w Gorzowie Wlkp. celu przygotowania wystawy. 

 

 

X Postanowienia końcowe: 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres mailowy 

patrycja.saniuk@sp15.gorzow.pl wypełnionej karty zgłoszeniowej dot. chęci udziału w/w konkursie. 

Załącznik nr 4 (Wypełnić i odesłać). 

2.Wszelkie informacje dot. projektu można uzyskać pod nr tel. 664-953-593. 

3.O  dokładnej dacie Gali Podsumowującej konkurs organizatorzy powiadomią uczestników 

pisemnie oraz telefonicznie. 

4.Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zależności od sytuacji pandemicznej. 

5.Informacja dot. przetwarzania danych w Załączniku nr 1.(Należy podpisać i przywieźć ze sobą na 

Galę podsumowującą). 

6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka w Załączniku nr 2.(Wypełnić 

i przywieźć ze sobą na Galę Podsumowującą). 

7.Informacja dot. praw autorskich w Załączniku nr 3. (Należy podpisać i przywieźć na Galę 

Podsumowującą). 

 

 

 

 

  Koordynator:                                                                                   Dyrektor Szkoły: 

Patrycja Saniuk                                                                               Karolina Jankowiak 

                                          

mailto:patrycja.saniuk@sp15.gorzow.pl


 
 
 
Załącznik nr 1 
 

Informacje dot. przetwarzania danych 
 
1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp. (66-400) ul. Kotsisa 1.W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z Panią Patrycją Saniuk (tel. 

664-953-593, e-mail: patrycja.saniuk@sp15.gorzow.pl ). 

2.       Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować 

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.gorzow@gmail.com. Do kompetencji Inspektora 

Ochrony Danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów. 

3.       Dane osobowe podane przez Opiekuna Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 

Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Szkoły, a także w celach 

archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 

oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

4.       Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu. 

5.       Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie 

uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach 

i archiwizację dokumentów. 

6.       Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby      

na przetwarzanie jej danych; 

• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, 

powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród. 

8.       Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na 

przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak 

wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

9.       Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej w sposób 

zautomatyzowany. 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE UCZESTNIKA KONKURSU 

    Uczestnik konkursu oświadcza, iż w dacie  złożenia oferty konkursowej będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do tych 

treści zawartych w dokumentach  składających się na Ofertę konkursową, a które mogą być objęte przepisami ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz że prawa osobiste i majątkowe do nich nie będą w żaden sposób ograniczone jakimkolwiek 

prawami osób trzecich, a ich przeniesienie na rzecz Organizatora konkursu nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich. 

         W razie naruszenia praw osób trzecich Uczestnik konkursu ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw 

własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i będzie zobowiązany w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich do 

zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń takich osób trzecich, przez co zwolni Organizatora konkursu z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu korzystania z Oferty konkursowej, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe 

Organizatora konkursu w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. 

 



 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o wyrażeniu zgoda na publikację wizerunku dziecka 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                       .................................................................

.. 

                                                                                                                                                                            Miejscowość  i  data 

...................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko ucznia                          klasa 
  
  
....................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
  

....................................................................................................... 

  

 

  

OŚWIADCZENIE  O  WYRAŻENIU  ZGODY 

  

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w związku z uczestnictwem w konkursie szkolnym „Świetlicowa reintegracja” 

na stronie internetowej Szkoły     TAK/NIE* 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych (imię i nazwisko) mojego dziecka w związku z wynikami konkursu szkolnego 

„Świetlicowa reintegracja” na stronie internetowej Szkoły TAK/NIE* 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mają Państwo prawo do jego całkowitego cofnięcia lub do sprzeciwu publikacji konkretnego obrazu. 

Ewentualna publikacja wizerunku będzie miała wyłącznie pozytywny charakter i ma na celu promocję Szkoły oraz pozytywnego 

zachowania w szkole. Publikacja nie jest ograniczona czasowo. Zgoda obowiązuje do jej odwołania. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wlkp. Pytania i wątpliwości można kierować do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.gorzow@gmail.com. Podanie przez Państwa danych osobowych 

w tym oświadczeniu jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

można znaleźć w pełnej klauzuli informacyjnej u wychowawcy klasy, w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. 

  

 

.......................................................................................... 
       Podpis rodzica/opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 3 
 

Informacja dot. praw autorskich 
 
 
1 .Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw 

majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

2 .Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne 

i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 

rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego 

działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy 

w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku 

niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora 

imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich 

oraz innych naruszeń Regulaminu organizator może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej. Podejrzenia 

naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora. 

5. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii/nagrania i przenosi je na Organizatora 

w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób 

posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 4 
 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
KONKURS 

 

„Świetlicowa reintegracja” 

 

 

 

1.Nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

2.Opiekun (imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Podpis i pieczątka dyrektora szkoły 


