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ZZaapprroosszzeenniiee    
 

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału 
w XII Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 05 grudnia 2018 r. Celem 
organizowanego festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności 
humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA. 
 W związku z organizacją Festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół 
podstawowych i klas gimnazjalnych z całego kraju, którego myślą przewodnią jest popularyzacja 
praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej 
przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie 
na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy 
przesłać na adres szkoły do dnia 29 listopada 2018 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do siedziby 
szkoły). Prace uczniów muszą być opatrzone metryczką zawierającą dane uczestnika konkursu i 
nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. Nauczyciele zgłaszający uczestników 
konkursu są zobowiązani do uzyskania pisemnej i przesłanie na adres organizatora Konkursu zgody 
rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na udział ucznia w konkursie, zgody rodziców lub 
opiekunów prawnych uczniów na przetwarzanie danych osobowych, opublikowanie jego nazwiska 
na liście uczestników i laureatów konkursu i publikację jego wizerunku na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie (zawartych w oświadczeniu nr 1 stanowiącym załącznik do 
Regulaminu Konkursu). Opiekunowie uczestników Konkursu zobowiązani są także do przesłania na 
adres organizatora Konkursu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (zawartej 
w Oświadczeniu nr 2 stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu). Przesłanie pracy 
konkursowej na adres organizatora jest równoznaczne z przekazaniem jej na własność Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Szczecinie. 

 

REGULAMINY  KONKURSÓW: 

1) REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

„JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATA – BO ŁĄCZĄ NAS MARZENIA” 

DLA KLAS 0-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży przedstawienia przyjaznego dzieciom 
i sprzyjającego ich rozwojowi wizerunku świata oraz relacji łączących wszystkie dzieci na całym świecie 
w interesującej formie graficznej. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 tematem ilustracji mogą być wybrane przez autora sytuacje z własnego życia lub życia innych dzieci 

z różnych rejonów świata, które obrazują ich marzenia o pokoju na całym świecie, o szczęśliwym 
wzrastaniu w okresie dzieciństwa i o nadziei na udział w tworzeniu lepszej przyszłości świata, 

 prace należy wykonać indywidualnie, 
 wielkość prac – format A3, 



 technika prac: rysunek ołówkiem, rysunek piórkiem, malarstwo, collage, grafika komputerowa, 
 powierzenie pracy na własność Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, 
 przesłane prace muszą być zaopatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: 

Imię i nazwisko autora 
Klasa, do której uczęszcza autor pracy 
Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), kontakt telefoniczny do nauczyciela 
Nazwa szkoły i dokładny adres. 

Prace wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia do XII Ogólnopolskiego Festiwalu UNUCEF oraz oświadczeniami 
nr 1 i nr 2 należy przesłać na adres szkoły do dnia 29 listopada 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Szkoły 
Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie). 
Inne informacje: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi w następujących kategoriach wiekowych: 
uczniów klas 0 – III, uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. 

Zaprezentowanie najciekawszych prac i podanie wyników nastąpi 05 grudnia 2018 r. w trakcie Festiwalu 
UNICEF, a podanie wyników nastąpi także na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u 

w Szczecinie. 

 

2) REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO: 

„„JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATA – BO ŁĄCZĄ NAS MARZENIA” 

DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ORAZ KLAS III GIMNAZJUM 

 Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży przedstawienia przyjaznego dzieciom 
i sprzyjającego ich rozwojowi wizerunku świata oraz relacji łączących wszystkie dzieci na całym świecie 
w interesującej formie literackiej. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 tematem wiersza mogą być wybrane przez autora sytuacje z własnego życia lub życia innych dzieci 

z różnych rejonów świata, które obrazują ich marzenia o pokoju na całym świecie, o szczęśliwym 
wzrastaniu w okresie dzieciństwa i o nadziei na udział w tworzeniu lepszej przyszłości świata, 

 tekst WIERSZA należy przesłać w formie wydruku komputerowego, 

 praca musi być samodzielnym wytworem myśli i wyobraźni poetyckiej ucznia, 

 powierzenie pracy na własność Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie, 
 przesłane prace muszą być zaopatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje: 

Imię i nazwisko autora 
Klasa, do której uczęszcza autor pracy 
Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), kontakt telefoniczny do nauczyciela 
Nazwa szkoły i dokładny adres. 

Prace wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia do XII Ogólnopolskiego Festiwalu UNUCEF oraz oświadczeniami 
nr 1 i nr 2 należy przesłać na adres szkoły do dnia 29 listopada 2018 r. (decyduje data wpłynięcia do Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Szczecinie). 
Inne informacje: Rozstrzygnięcie konkursu literackiego nastąpi w następujących kategoriach wiekowych: 
uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, uczniów klas III gimnazjum. 

Zaprezentowanie najciekawszych prac i podanie wyników nastąpi 05 grudnia 2018 r. w trakcie Festiwalu 
UNICEF, a podanie wyników nastąpi także na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie. 

 
 Wszystkim chętnym do wzięcia udziału w konkursach życzymy powodzenia. 
Na zwycięzców konkursów czekają dyplomy i nagrody, które wręczymy w dniu Festiwalu 
UNICEF – 05 grudnia 2018 r. lub prześlemy pocztą. 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
DO XII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU UNICEF 

(proszę wypełniać czytelnie, drukowanym pismem lub komputerowo) 

Dokładna nazwa konkursu 
 
……………………………………………………………………………………….……………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko autora / uczestnika 

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

Klasa, do której uczęszcza autor pracy 

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

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), kontakt telefoniczny 

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

Nazwa szkoły i dokładny adres, 

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

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

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

  



Oświadczenie nr1 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie 

Poetycko – Plastycznym „JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATA – BO ŁĄCZĄ NAS MARZENIA” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie w ramach 

XII Ogólnopolskiego Festiwalu UNICEF 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  

 

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

imię i nazwisko ,wiek  

 

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

nazwa i adres szkoły 

 

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

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko 

 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz 

moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie 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 uchyleniem 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach 

w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności 

informujących o jego wynikach. 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej 

przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji 

okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz 

w innych formach utrwaleń. 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako 

laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności 

wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska 

oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 

im. UNICEF-u w Szczecinie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie przy 

ulicy E. Plater 20. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych 

i mediach społecznościowych organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

5. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

………………………………     .................................................................................................. 
Miejscowość, data                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 

  



Oświadczenie nr 2 

ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA w związku z pełnieniem funkcji opiekuna 

uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATA – 

BO ŁĄCZĄ NAS MARZENIA” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. UNICEF-u 

w Szczecinie 

I.Moje dane osobowe: 

 

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

imię i nazwisko 

 

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

nazwa i adres szkoły 

 

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

II.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora w Konkursu moich danych 

osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), 

zgodnie 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 uchyleniem dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres 

szkoły) na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora 

Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego 

wynikach. 
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda 

dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 

osobowych w zakresie imienia, nazwiska w publikacji na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie przy 

ulicy E. Plater 20. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej 

"RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego 

promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych 

organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. 

5. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego 

zaangażowania w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie 

warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

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

Miejscowość, data      Czytelny podpis Nauczyciela 


