
                     
                                                 
 

Regulamin            

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

„TATRY – moja miłość”  
1. Organizator: Zarząd Oddziału Ligi Przyrody w Zakopanem i Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. 

Tischnera w Ratułowie 

2. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Zakopane 

3. Temat konkursu: „Co kwitnie w Tatrach?” 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci i uczniowie województwa małopolskiego w trzech kategoriach: 

 przedszkola i klasy I – III szkół podstawowych  

 klasy IV – VI szkół podstawowych  

 klasy VII - VIII szkół podstawowych  

5. Termin składania prac (wraz z Oświadczeniem i Zgodą na przetwarzanie danych osobowych):   

do 31 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Ratułowie (sekretariat szkoły) lub pocztą na 

adres szkoły: Ratułów  159, 34-407 Ratułów z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 

odpowiedzialna pani Edyta Banaś 

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2021 roku 

7. Warunki:  

a) technika: dowolna 

b) format A – 3; 

c) z każdej szkoły w konkursie może brać udział 10 najlepszych prac; 

d) każda praca musi być czytelnie opisana według wzoru 

Tytuł pracy  

Kategoria   

Imię i nazwisko autora  

Nazwa i adres szkoły 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna  

Kontakt: telefon/e-mail  

 

8. UWAGA - Prosimy o nienadsyłanie prac na szkle oraz wykonanych z użyciem plasteliny.  

 

Szkoła Podstawowa                            
im. ks. prof. J. Tischnera   
                      w Ratułowie                           



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej na Konkurs pracy i posiadam do niej pełnię praw autorskich. 

Oświadczam, że poprzez wysłanie pracy plastycznej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). 

  

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

           (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………….………………   

Wiek …………………...… 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na cele Konkursu Plastycznego „TATRY 

– moja miłość ”. 

  

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

                     (miejscowość, data)                                                                  ( podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


