
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
pn. „KRAJOBRAZ: DOŚWIADCZAM W PEŁNI” 

 

Organizator: 
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. 

Uczestnictwo: 
Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. I-III z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

Cele Konkursu:  
• rozwijanie pasji poznawania  przyrody, jej różnorodności, bogactwa i piękna, 

• rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody,  

• obserwacja środowiska przyrodniczego i najbliższej okolicy, 

• kształtowanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci. 

Zasady i przebieg konkursu: 
• Na Konkurs, każde dziecko wykonuje samodzielnie, pod opieką nauczyciela, w ramach zajęć szkolnych, zajęć 

dodatkowych, koła LOP, koła zainteresowań, grupy świetlicowej, itp., pracę plastyczną w formacie A4, 
przedstawiającą krajobraz, który najbardziej przykuł uwagę dziecka w terenie i najbardziej mu się spodobał. 

Dodatkowo dużym atutem będzie również przedstawienie sposobów poznawania i doświadczania „krajobrazu” 

poprzez różne zmysły, płynących ze spędzonego  przez dziecko czasu w terenie.     

• Wykonanie prac plastycznych musi poprzedzić wycieczka w teren (np. z rodzicami)  w celu odwiedzenia 3 

miejsc przedstawiających krajobraz województwa świętokrzyskiego, podczas której opiekun zrobi dziecku 1 

zdjęcie na tle każdego z tych miejsc. Zdjęcia (3 szt.) należy wywołać lub wydrukować, wkleić do stworzonego 

samodzielnie albumu i podpisać.  

•   Technika wykonania:  dowolna (farby, plastelina, kredki, bibuła, itp.), liczymy na inwencję twórczą artystów. 

Prosimy jednak o nie używanie materiałów sypkich (kasza, ryż itp.). 

• Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

•  Z każdej grupy, w obrębie której dzieci wykonują prace na konkurs, może wpłynąć 

 tylko 1, wybrana przez OPIEKUNA – na podstawie albumu i twórczości dziecka. Kryteria oceny to: zgodność                 

z tematem, pomysłowość, samodzielność, pracochłonność, staranność wykonania.  

• Wybraną pracę wraz z albumem należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Zespołu Świętokrzyskich             

i Nadnidziańskich  Parków Krajobrazowych w Kielcach (ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce) lub Krzyżanowicach 

Średnich (Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów) do dnia  07 października 2022 roku. 

•  Do pracy konkursowej nauczyciel dołącza oświadczenia: 2 (rodzica oraz nauczyciela),  

wg. załączonego wzoru.  

•  Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który powołuje Komisję Konkursową, wyjaśnia wątpliwości dotyczące 

Regulaminu Konkursu i rozstrzyga sprawy sporne. 

•  Komisja Konkursowa do dnia  14 października 2022 roku dokona oceny prac konkursowych, ogłosi wyniki            

i przyzna nagrody. 
• Uroczysty finał wraz z wręczeniem nagród laureatom planuje się na dzień obchodów „Dnia Krajobrazu”                         

tj. w okolicach 20 października 2022 roku.  

Uwagi końcowe: 
•  Dostarczone prace i zdjęcia pozostają do dyspozycji organizatora, który ma prawo do korzystania z nich na 

wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.  

•  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych, zdjęć oraz danych osobowych 

uczestników konkursu.   

•  Przystępując do konkursu nauczyciel wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych (w tym nr telefonu                

i adresu e-mail) przez organizatora dla potrzeb konkursu oraz dalszej współpracy.  

•  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w Regulaminie Konkurs.  

 
  

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

   Pieczątka szkoły                                                                                         Data 



 

Oświadczenie (nauczyciela) 

* PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI   

1.  Imię i nazwisko, wiek autora pracy, klasa …………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (łącznie z nr telefonu komórkowego i adresem e-mail) 

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

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

3. Dokładny adres placówki oświatowej ….……………………………………………………………………………... 

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

4. Praca nadesłana na Konkurs Plastyczny pn. „KRAJOBRAZ: DOŚWIADCZAM W PEŁNI”, organizowany 

przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, została wybrana spośród 

…………………. prac. 

  (proszę podać z ilu  prac)                                …………………………….  

                           czytelny podpis Nauczyciela  

Klauzula informacyjna dla nauczyciela 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych                          z siedzibą ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, tel. 41 34 55 880, e-mail:  sekretariat@pk.kielce.pl  

2) Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest Pani 

Anna Rubinkiewicz, kontakt pod numerem tel. 602-779-754 lub adresem e-mail: abcrodo@op.pl 
3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające z Ustawy o ochronie przyrody 

oraz Statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Chęcińsko – Kieleckiego, 

Cisowsko - Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Kozubowskiego, Nadnidziańskiego, Sieradowickiego, Suchedniowsko 

– Oblęgorskiego, Szanieckiego.  
4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres, w którym Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w 

sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie 

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzeniem nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia  w 

Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwum zakładowego. 

 

 
 

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

                     Data                                                                                                            Czytelny podpis 
 

   

 

mailto:sekretariat@pk.kielce.pl
mailto:abcrodo@op.pl


Załącznik Nr 1f do Polityki Ochrony Danych Osobowych                              

w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 
 

 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

 
* PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI   

W związku z udziałem mojego dziecka: 

imię ……………………………… 

nazwisko …………………………. 

nazwa i adres placówki oświatowej .………...……………………………………………………………………... 

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

w konkursie plastycznym pn. „KRAJOBRAZ: DOŚWIADCZAM W PEŁNI” 
 

• Wyrażam zgodę na zbieranie przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, z 

siedzibą w Kielcach, danych osobowych uczestników w postaci imienia i nazwiska, nazwy przedszkola oraz  

grupy i wieku do celów przeprowadzenia konkursu. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 

lata kalendarzowe.  

TAK  NIE * 

• Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, 

z siedzibą w Kielcach, pracy konkursowej i zdjęć mojego dziecka (w formie zapisu elektronicznego),  

powiązanej z jego imieniem i nazwiskiem.   

TAK  NIE * 

• Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy 

przedszkola do którego uczęszcza, na stronach www organizatora konkursu (www.pk.kielce.pl), 

(www.facebook.com/ZSiNPK) do celów ogłoszenia wyników. Dane uczestników będą przechowywane na ww. 

witrynie bezterminowo.  

TAK  NIE * 

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach ww. konkursu jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych, z siedzibą w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce.  

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 

jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Powyższe oświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

* Proszę zakreślić wybraną odpowiedź.  

 

 

 

Czytelny 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka. 

http://www.pk.kielce.pl/
https://www.facebook.com/ZSiNPK

