
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu 

ZAPRASZA 

do udziału w Powiatowym Konkursie Artystycznym 

CUDA-WIANKI Z WYTŁACZANKI 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

STAROSTA POWIATU LIMANOWSKIEGO, WÓJT GMINY LIMANOWA 

 

Główny Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Pasierbcu,  Pasierbiec 108, 

34-600 Limanowa 

Kontakt telefoniczny:  

18-33-76-278, 500-748-831 

E-mail konkursu:  

cudawianki2023@gmail.com 

Strona szkoły:  zspasierbiec.pl 

     



REGULAMIN KONKURSU 

 

I.TEMAT KONKURSU:  CUDA-WIANKI Z WYTŁACZANKI 

II. CELE KONKURSU: 

 1. Pobudzenie uczniów klas młodszych do kreatywności i twórczego działania. 

2. Rozwój umiejętności manualnych dzieci i młodzieży szkolnej. 

3. Ukazanie różnorodnych sposobów wtórnego wykorzystania odpadów. 

 4. Zachęcenie dzieci do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu z dala od 

smartfonów i urządzeń elektronicznych. 

5. Kształtowanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy. 

 6. Promocja talentów plastycznych. 

7. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży. 

III. UCZESTNICY:  

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 1-6 ze szkół podstawowych z terenu 

powiatu limanowskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 − I grupa – uczniowie klas 1-3 

 − II grupa – uczniowie klas 4-6 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Warunki techniczne: zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przestrzennej na 

bazie wytłaczanek po jajkach (można wykorzystać wybrane elementy wytłaczanki, całą 

wytlaczankę lub większą ich ilość; wytłaczanki można dowolnie rozcinać, sklejać itp.).  Do 

wykonania pracy można wykorzystać także inne materiały plastyczne i ozdoby. Wielkość 

pracy dowolna.                       

2. Kategorie tematyczne: 

Prace podlegać będą ocenie z uwzględnieniem następujących kategorii: 

I. Zwierzęta. 

II. Pojazdy. 

III. Postacie, roboty. 

IV. Sztuka użytkowa /przedmioty codziennego użytku, dekoracje, ozdoby/. 

V. Budowle, makiety. 

 

 3. Każda szkoła może dostarczyć na konkurs po jednej pracy z każdej kategorii 

tematycznej w obrębie każdej kategorii wiekowej.  



4. Prace konkursowe należy opatrzyć  uzupełnioną i przymocowaną na stałe metryczką 

pracy (zał.1) i dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Pasierbcu wraz z niezbędnymi 

zgodami (Zał. 2, Zał.3) oraz Zbiorczą Kartą Zgłoszenia (Zał.4) w dniach 20-22 lutego 

2023r.  

5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

 a) zgodność z warunkami technicznymi określonymi przez organizatora konkursu,  

b) estetyka i precyzja wykonania, 

c) pomysłowość,  oryginalność  

6. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających warunków technicznych. 

8. Nadesłane prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach.  Nie mogą też naruszać 

praw autorskich osób trzecich.  

9. Przesłane prace stają się własnością organizatorów konkursu. Prace laureatów 

konkursu zostaną umieszczone na pokonkursowej wystawie prac w Powiatowym 

Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej i będą dostępne dla zwiedzających w 

miesiącu marcu.  

10. Przesłanie prac i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy. 

 

V. WYNIKI KONKURSU 

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu, a 

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo dnia 24 lutego 2023r.  

2. Podsumowanie Konkursu nastąpi w dniu 3 marca 2023 r. w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej w Limanowej /budynek buzodromu na limanowskim rynku/ o 

godz. 10.00. O ewentualnej zmianie terminu i formy podsumowania konkursu organizator 

poinformuje uczestników.  

3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: 

cudawianki2023@gmail.com lub telefonicznie – P. Natalia Wątroba tel. 500748831 

sekretariat tel. 18 3376278 

  

VI. NAGRODY:  

1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora Konkursu. 

 2. Decyzje jury są ostateczne.  

mailto:cudawianki2023@gmail.com


3. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii tematycznej dla każdej grupy 

wiekowej. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w wybranych 

kategoriach.  

 

VII. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mediach 

szkolnych i lokalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Limanowa i Starostwa 

Powiatowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał.1  

METRYCZKA PRACY /należy uzupełnić, wyciąć i przymocować do pracy/ 

Imię i nazwisko autora pracy:  
Szkoła:  

 

Kategoria wiekowa 

/właściwą zaznaczyć/: 

Klasy 1-3 

Klasy 4-6 

 

Kategoria tematyczna 

/właściwą zaznaczyć/: 

I. Zwierzęta. 

II.Pojazdy. 

III.Postacie, roboty. 

IV.Sztuka użytkowa  

V.Budowle, makiety 

Opiekun:  

Kontakt telefoniczny: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

Zał.2 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem Powiatowego Konkursu Artystycznego  

CUDA-WIANKI Z WYTŁACZANKI organizowanego przez Szkołę Podstawową  

im. Władysława Reymonta w Pasierbcu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko) 

w w/w konkursie.  

 

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

(data i podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



Zał.3 

KLAUZULA RODO 
 

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

Klasa: ............................................................................................................................. ............. 

Szkoła, do której uczęszcza dziecko:………………………………………............................... 

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  

w Pasierbcu  reprezentowana przez mgr Zbigniewa Króla – Dyrektora Szkoły.  

Został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu 

e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl. 

  Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu: 

• Udziału Pani/Pana dziecka w Powiatowym Konkursie Artystycznym CUDA-WIANKI Z 

WYTŁACZANKI – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

• Publikowania informacji o wynikach konkursu – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka na stronie www Szkoły,  Urzędu  

Gminy Limanowa, Starostwa Powiatowego w Limanowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

aby promować osiągnięcia, wydarzenia kulturalno - artystyczne, działania dydaktyczno - 

wychowawcze – wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, przez czas prowadzenia oficjalnej 

strony internetowej, a także przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) m.in. Urząd Gminy  Limanowa, Starostwo 

Powiatowe w Limanowej. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach.  

 

………………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Zał.4  

 

ZBIORCZA KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

Nazwa, adres i telefon szkoły:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu, kontakt: ………………………………… 

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

 

Uczestnicy konkursu: 

 

  Kategoria I (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej): 

 

Kategoria tematyczna: Imię i nazwisko autora pracy: 

I. Zwierzęta  

II. Pojazdy  

III. Postacie, roboty  

IV. Sztuka użytkowa  

V. Budowle, makiety  

 

  Kategoria II (uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej): 

  

Kategoria tematyczna: Imię i nazwisko autora pracy: 

I. Zwierzęta  

II. Pojazdy  

III. Postacie, roboty  

IV. Sztuka użytkowa  

V. Budowle, makiety  

 

 


