
Klasa II, technika, plastyka, muzyka, 18 i 20 maja 2020- nauczyciel B. 
Haszczyn 

1. Wykonaj kwitnące drzewa według instrukcji: 

 
2. Śpiewaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Cdi_b4-htWo ( o motylach) 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM (o Polsce) 

KONKURS PLASTYCZNY  



 
Wojewódzki Przegląd Plastyki 

„Ja i świat, w którym żyję”- MOJE PODKARPACIE 
 

 Serdecznie zachęcam uczennice i uczniów klasy II do wysyłania 
prac na konkurs online (proszę Rodziców o pomoc w wypełnieniu 
metryczki, formularza zgody (dwie ostatnie strony), podpisanie 
dokumentów i odesłanie) na e-mail organizatora: 

a.nowak@ck.przemysl.pl 
do 8 czerwca 2020 (oczywiście najlepiej zrobić to wcześniej) 

Pozdrawiam  

Barbara Haszczyn 

 

 

ORGANIZATOR: 

Centrum Kulturalne w Przemyślu 

www.ck.przemysl.pl 

 

CELE KONKURSU: 

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, 

- motywowanie do samodzielnej  i kreatywnej pracy w domu 



- promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www 

 

 

UCZESTNICY: 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu 
województwa podkarpackiego. 

 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

 Technika prac plastycznych dowolna  
(malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana). 

 

 Każdy z uczestników maksymalnie może zgłosić 1 pracę. 
 

 PRZESŁAĆ: do 8 czerwca 2020 pocztą elektroniczną na adres 
organizatora: a.nowak@ck.przemysl.pl 
 

- zdjęcie pracy 

powinien mieć format: jpg, .png, .pdf i maksymalny rozmiar 10 mb., 
powinien być opisany - imieniem i nazwiskiem autora pracy. 

- formularz zgłoszenia /metryczka/ 
 - podpisane przez  rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 
- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na bezpłatną publikację 
pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest 
autorem pracy. 
/Metryczka i wszystkie potrzebne oświadczenia są dołączone do regulaminu./ 

 W przypadku stwierdzenia braków lub niezbędnych danych, oświadczeń 
praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie. 



 

 Prace konkursowe stają się własnością organizatora. 
 

 Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie 
podlegać będzie oryginalność, staranność wykonanej pracy, kreatywność 
oraz widzenie tematu. 
 

 Z pośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze, które zostaną 
umieszczone w wirtualnej galerii na wystawie pokonkursowej na stronie 
internetowej CK oraz nagrodzone dyplomem i upominkiem. 
 

 Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie 
internetowej organizatora do 25 czerwca br. 
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego 
Regulaminu. 
 

Złożenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się  
z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim 
postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka Wojewódzki Przegląd Plastyki 
„Ja i świat, w którym żyję”- MOJE PODKARPACIE 



 

UWAGA: prosimy o czytelne wypełnienie metryczki  

 

…………………………………………………………………………………… (IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA)  

 

 

……………………………………………………………………………………. (WIEK)                                (ADRES) 

 

 

……………………………………………………………………………………...  

 

(NR TEL. do kontaktu ) 

 

oświadczam, że moje dziecko jest autorem nadesłanej pracy a praca nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

 

 

 

 

 

 

data …………………  czytelny podpis Rodzica/Opiekuna ………………………….. 

 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę : 
 



na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….……..przez 
Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl w celu 
organizacji Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki „Ja i świat, w którym żyję”- MOJE PODKARPACIE Dane osobowe 
mojego dziecka obejmują imię, nazwisko, wiek,  adres, nr. tel.  

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę 
mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

           na bezpłatną publikację nadesłanej pracy na konkurs wraz z imieniem i nazwiskiem  w celu promocji 
imprezy, na stronie internetowej i mediach przez  organizatora Przeglądu Centrum Kulturalnego w 
Przemyślu. 

…………………………………………………….            ………………………………………………………………..                                                                   

Miejscowość, data                                                                      podpis Rodzica/Opiekuna 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy 
ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: 
iod@ck.przemysl.pl; 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników szkolenia 
tanecznego w CK (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej).  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Centrum 
Kulturalne w Przemyślu przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak dane osobowe (imię 
,nazwisko) będą przetwarzane przez nieograniczoną liczbę osób z uwagi na umieszczenie ich na stronie 
internetowej oraz facebooku Organizatora. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Centrum Kulturalnego w Przemyślu dostępu do danych, które 
Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona 
podstawą przetwarzania danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia 
realizację celu opisanego w punkcie 3. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.  

 

 


