
XXI  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi 
 

ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: 
Rada Sołecka wsi Bańska Niżna 
 
PATRONAT HONOROWY: 
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
 
CELE:  

 zainteresowanie dzieci pracą samorządu w ich miejscu zamieszkania 
 budzenie szacunku dla pracy sołtysa 
 propagowanie dokonań sołtysów – społeczników 
 rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych 

 
ADRESAT KONKURSU:  

 uczennice i uczniowie szkół podstawowych z małych miejscowości  
 
 
 
 
Tematyka:PROPAGOWANIE DOKONAŃ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 

 
Kategoriewiekowe: 

 kategoria pierwsza  - oddziały przedszkolne i klasa I  
 kategoria druga -  klasy: II - III 
 kategoria trzecia -  klasy: IV – V 
 kategoria czwarta  - klasy: VI – VIII  

 
Format i technika prac plastycznych:  

wyłącznie A-4, technika dowolna (ale uwaga: prosimy nie przysyłać prac 
wykonanych z produktów spożywczych, np.: ryż, kasza, itp., prac ze styropianu, 
prac wykonanych na szkle, a także prac przestrzennych, np. modeli, albumów, 
rzeźb, makiet; prosimy nie oprawiać prac w jakiekolwiek ramy; wszystkie prace 
powinny być zabezpieczone  foliowymi koszulkami). 

 
Jedna placówka może przysłać maksymalnie trzy prace indywidualne  
z każdej kategorii wiekowej. 
 
Termin nadsyłania prac do organizatora –15 lutego 2021 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) 

 
 



Każda praca powinna być  opisana wg metryczki  (wzór: załącznik nr 1). 
Metryczkę należy wydrukować , wyciąć i umieścić z przodu pracy.Prosimy nie 
przyklejać jej do pracy tylko wsunąć do koszulki. 
Do pracy powinno być dołączone oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna 
dziecka (wzór: załącznik nr 2). 
 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Szaflary https://szaflary.pl a także na szkolnym na szkolnym koncie 
https://www.facebook.com/SP-Ba%C5%84ska-Ni%C5%BCna-121199318564153/ 

dnia 1marca 2021r. 
 

Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów. W tej edycji konkursu nie 
odbędzie się uroczyste wręczenie  nagród  w dniu Święta Patrona Szkoły    w 
Bańskiej Niżnej. Nagrody laureatom zostaną przesłane pocztą. 

 
 
 

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej zastrzega sobie nabycie praw własności 
oraz majątkowych praw autorskich do wszystkich prac konkursowych i na 
wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozstrzygnięcia 
konkursu, a nawet do odwołania konkursu, w przypadku zdarzeń losowych lub 
działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Szaflary. 
Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 
niniejszego regulaminu. 

 
Prace prosimy przysłać na następujący adres: 

 
Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Jagiellończyka  

 Bańska Niżna, ul. Papieska 141 
 34 –424 SZAFLARY 
 

tel. placówki: 18 2754821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://szaflary.pl/
https://www.facebook.com/SP-Ba%C5%84ska-Ni%C5%BCna-121199318564153/


 
 
Załącznik nr 1 (wzór do druku): 
 

Imię i nazwisko 
autora pracy/ klasa 

 

Adres szkoły (wraz  
z kodem pocztowym  
i numerem telefonu 
szkoły) 

 

Województwo  
Imię i nazwisko 
nauczyciela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 (wzór do druku): 
 

"Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi" 
XXI  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA 

 
…………………..…………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna 
 

……………………….………………………………………………………………………….. 
adres zamieszkania 
 

1. Oświadczam, że 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 
2016 r.) 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
 
                             .………………………................................................................... 

               (imię i nazwisko) 
 
ucznia  ................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 
 
do celów związanych z jego udziałem w XXI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
"Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi". 

 
……………………………………………….. 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary  
a także na szkolnym profilu na facebooku (SP Bańska Niżna) imienia i nazwiska oraz 
nazwy szkoły mojego dziecka. 

……………………………………………….. 
Podpisrodzica/ prawnegoopiekuna 

 
c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na umieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Szaflary a także na szkolnym profilu na facebooku (SP Bańska Niżna) 
zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas uroczystego 
zakończenia konkursu. 
 

……………………………………………….. 
Podpisrodzica/ prawnegoopiekuna 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i akceptuję 
jego postanowienia. 

……………………………………………….. 
 

1 
 niepotrzebneskreślić 
 



Podpisrodzica/ prawnegoopiekuna 


	Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Jagiellończyka

