
R E G U L A M I N
Regionalnego Konkursu Plastycznego
„Projekt witrażu- ptak”

WITRAŻ:
Witraż jest to kompozycja z małych kawałków  płaskiego szkła tworząca wzory. Szkła mogą 
być ze sobą połączone tradycyjnie za pomocą szyny ołowianej lub taśmy miedzianej. Linia 
łączeń szkieł tworzy kontur rysunku. Dla wzbogacenia witrażu czasami stosuje się też 
malowanie detali. Witraż odznacza się wielkimi walorami dekoracyjnymi, spotęgowanymi 
grą przenikającego światła.

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8, 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Magdalena Łucka –Stojek 
Katarzyna Wojnar
Agnieszka Mika Koszek

CELE KONKURSU:
 �Przybliżenie uczestnikom konkursu sztuki witrażowej
 �Kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
 �Prezentacja własnych dokonań twórczych
 �Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów ich pracy.

TEMATYKA:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu witrażu przedstawiającego ptaka.

ADRESACI KONKURSU I KATEGORIE WIEKOWE:
 �Uczniowie szkoły podstawowej klas 6- 8

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
 �Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej na papierze, 
dowolną  kolorystyczną techniką: malowanie farbami, rysowanie kredkami, pastelami, 
pisakami, wyklejanie papierami kolorowymi, podklejanie bibułą itp.
 �Maksymalny format prac: A4



TERMIN:
Termin składania prac upływa: 09.04.2021 r. 
Miejsce składania prac:  
Prace prosimy przesyłać lub dostarczać do Zespołu Szkół Plastycznych  ul. Kosmonautów 8, 
41-303 Dąbrowa Górnicza

OCENA PRAC:
Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
 �Ogłoszenie wyników 30.04.2021 r. na stronie internetowej szkoły www.zspdabrowa.pl
 �Wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.05.2021 r.
 � w  Galerii Szkolnej w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.
 � Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów.

NAGRODY:
 �Jury konkursu mogą przyznać pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz wyróżnienia.

OPIS PRAC:
 �Imię, nazwisko autora
 �Wiek autora
 �Imię, nazwisko nauczyciela/rodzica/ opiekuna prawnego 
 �Adres szkoły/ placówki i telefon kontaktowy
 Każda praca powinna być opisana czytelnie pismem drukowanym.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia (załącznik do regulaminu) 
podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację pracy i  na 
wykorzystanie zdjęć prac oraz upublicznienie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, 
szkoła, placówka) wg treści złożonego oświadczenia w materiałach promocyjnych i 
informacyjnych przygotowywanych przez Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej 
(mat. prasowe, strona www, profil Facebook) w dowolnym r.czasie i formie dla celów 
promocyjnych Organizatora.
Postanowienia końcowe : 
 �Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 �Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 �Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych 
przez uczestników Konkursu.
 � Nagrodzone, wyróżnione  projekty prac pozostają do dyspozycji organizatorów.
 �Odbiór pozostałych prac do 25.06.2021 

http://www.zspdabrowa.pl
http://www.zspdabrowa.pl
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Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą: 41-
303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8 reprezentowany przez Dyrektora mgr Ewelinę Piasecką-
Woźniczkę.
Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl, Tel. 
503 038 001;
Dane osobowe, zgromadzone w karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji 
konkursu oraz celach promocyjnych konkursu i jego uczestników.  Dane osobowe są przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane, a także do przez okres 
dochodzenia praw lub roszczeń.  Odbiorcą danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszenia są: 
·- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich   
 obowiązków związanych z organizacją konkursu,
·- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Uczestnik konkursu ( rodzic, opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem. Każda osoba, której dane dotyczą  ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z udziałem w konkursie. Brak podania danych osobowych skutkować będzie odrzuceniem 
zgłoszenia udziału w konkursie.

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych.

miejscowość, data………………………………………..                         --------------------------------------------------------
                                                                                                                           czytelny podpis rodzica 
                                                                                                                           lub prawnego opiekuna
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