
Regulamin konkursu plastycznego online  

„Ósemkowa Kartka Walentynkowa” 

dla dzieci i rodziców z pobliskich przedszkoli 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Powstańców Wielkopolskich  w Koninie, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs na pracę plastyczną jest skierowany do dzieci 5-6-letnich i ich rodziców z 

pobliskich przedszkoli. 

3. Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie z wykorzystaniem różnorodnych 

technik. 

4. Zdjęcia prac należy przesyłać na adres e- mailowy 

szkoły:sekretariat@sp8.konin.plwraz z kartą zgłoszenia. 

5. Termin nadsyłania zdjęć upływa 22.02.2021 r.  

6. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę 

przede wszystkim: 

- pomysłowość 

-dobór materiałów 

- estetykę wykonania pracy 

7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na stronie 

http://www.sp8.konin.pl i portalach społecznościowych Organizatora. Wyniki 

konkursu wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej 

wiadomości. Dodatkowo zostanie przydzielona nagroda publiczności za uzyskanie 

największej liczby polubień na naszym facebook’u. 

8. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Rodzic: 

 a. oświadcza, iż wraz z dzieckiem jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie 

do tychże prac; /DZ.U.  2019 r., poz.1231, ze zm. 2020 r. poz.288/ 

b. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób 

trzecich; 

 c. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac 

publiczności. 

9. Rodzic wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dziecka w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przez 

Organizatora. Informujemy, że: 

a. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich  w Koninie reprezentowana przez 

Dyrektora Szkoły. 

b. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  Justyna Bruch 

(email:iod@konin.um.gov.pl, tel. 63 240 11 77). 

c. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji założeń konkursu 

plastycznego.  

10. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej Organizatora 

http://www.sp8.konin.pl. 
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