
Konkurs plastyczny na plakat pt. "Dzieci strażnikiem domu" 

Serdecznie zapraszamy  wszystkie dzieci z „0” oraz klas I-III szkół podstawowych z województwa 

kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu, który 

będzie promował odpowiedzialne zachowania w czasie panującej epidemii COVID-19.  

 

Regulamin konkursu 

Cele konkursu: 

- propagowanie i szerzenie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii COVID-19 

- pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci z „0” oraz klas I –III do tworzenia     

materiałów edukacyjnych 

- alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego 

Organizator: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła spółka jawna; ul. Polna 7b/12; 87-100 

Toruń NIP:956-210-71-79. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Filmy i inne formy edukacji 

dla dzieci w dobie epidemii COVID-19”, którego Zamawiającym jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Uczestnicy konkursu: dzieci z „0” oraz uczniowie klas I-III z województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Przebieg konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dzieci ( w wieku 6-9 lat) z „0” oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych 

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu propagującego bezpieczne zachowanie w czasie 

epidemii COVID-19. 

Plakat należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, w formacie A4; akceptowane są również prace 

przygotowane w technice grafiki komputerowej. 

Sfotografowane lub  zeskanowane prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: 

sosmusic@sosmusic.pl ( zdjęcie, skan, pliki pdf, jpg rozdzielczości 300dpi). 

Nadesłane prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora. 

Laureatom za zajęcie I, II oraz III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe, które trafią za 

pośrednictwem poczty do adresata. Główną nagrodą jest laptop, który może pomóc w komunikacji 

na przykład podczas zdalnego nauczania.  

Termin nadsyłania prac: do 20-11-2020 r. 

Termin ogłoszenia wyników: do końca listopada 2020 r. 

Postanowienia końcowe: 

mailto:sosmusic@sosmusic.pl


1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie w 

ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

5. Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wraz z 

pracą plastyczną przesłać na adres mailowy organizatora: sosmusic@sosmusic.pl. 

6. Organizator ma prawo opublikować wybrane prace wraz z danymi autora pracy (imię, 

nazwisko, miejscowość) dowolną techniką drukarską oraz w tym w Internecie.  
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Załącznik Nr 1 do regulaminu:  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu:  

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

Adres zamieszkania:  

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

Adres e-mail: 

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

Nr telefonu: 

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

Nazwa i adres szkoły:  

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

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

Klasa: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do regulaminu: 

 

ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

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

( imię i nazwisko ) 

w konkursie plastycznym  pt. „  Dziecko strażnikiem rodziny”.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, do celów 

związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ( RODO). 

 

 

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

(data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 


