
ZACZAROWANA KRAINA… 

legend i bajek 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9  

w Rybniku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.  

Cele konkursu: 

- rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą oraz propagowanie czytelnictwa 
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci 
- wspieranie twórczości dziecięcej. 
 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci szkolnych w wieku 7 do 10 lat z powiatu rybnickiego. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranej polskiej bajki lub legendy. 

3. Forma pracy: płaska, technika dowolna. 

4. Format pracy: A4. 

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci! Jedna placówka może nadesłać max. 3 prace.  

5. Do każdej pracy należy dołączyć DRUKOWANĄ metryczkę oraz zamieszczoną w załączniku zgodę rodziców/ 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych. Metryczka pracy powinna zawierać: tytuł legendy/ bajki, autora 

legendy/bajki, imię i nazwisko dziecka, klasę, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela. 

6. Prace należy składać lub przesyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres organizatora (decyduje data stempla): 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 

ul. Cmentarna 1 

 44 – 200 Rybnik 

z dopiskiem: Konkurs „ Zaczarowana kraina” 

(tel. 0-32 422 36 88 , e-mail: sp9rybnik@wp.pl). 

 

7.Koordynatorzy konkursu: Alicja Gładysz -Gibadło, Katarzyna Siedlaczek, Bożena Tokarz, Małgorzata Wróblewska. 

8. Organizator powoła Jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu oraz oceni technikę  

i jakość wykonania. Prace niespełniające wymogów regulaminu jury ma prawo wykluczyć z konkursu. 

9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

a/ klasy 1 – 2 

b/ klasy 3 – 4. 

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi do 12 kwietnia 2019r. Wyniki konkursu oraz zdjęcia umieszczone zostaną na stronie 

internetowej szkoły (www.sp9.miastorybnik.pl). 

Autorzy nagrodzonych prac z okręgu rybnickiego otrzymają nagrody. Opiekun laureata konkursu jest zobowiązany  

do odbioru nagrody w konkursie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Podziękowania dla dzieci i opiekunów 

za udział w konkursie zostaną przesłane drogą mailową. 

12. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.  

 

Czekamy na wasze prace i życzymy twórczych pomysłów !!! 

 

 

mailto:sp9rybnik@wp.pl


Załącznik do regulaminu konkursu „Zaczarowana kraina”:  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów oraz wyrażenie zgody na publikację 

i prezentację prac nadesłanych na konkurs, pt.: „Zaczarowana kraina bajek i legend”  

organizowany przez SP nr 9 w Rybniku* 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

do celów organizacyjnych konkursu plastycznego, pt. „Zaczarowana kraina legend i bajek”. 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego nr 9 w Rybniku. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych  

z  konkursem i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane podawane są dobrowolnie, lecz 

wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Rodzic ma prawo dostępu do treści 

danych oraz ich poprawiania. 

 

          Data:       Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

 

……………………..      ……………………………………………… 

 

 

 

 

*/Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dn. 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 


