SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24
IM. JANA MARCINA SZANCERA W CZĘSTOCHOWIE
WOJEWÓDZKI KONKURS CZYTELNICZO - PLASTYCZNY
„JESTEM KREATOREM BAŚNIOWYCH ŚWIATÓW
JAK JAN MARCIN SZANCER”
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka
i Senatora RP X Kadencji Pana Wojciecha Koniecznego

Regulamin
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promowanie dorobku artystycznego Jana Marcina Szancera.
Prezentacja oraz popularyzacja twórczości literackiej.
Odkrywanie, rozwijanie i promowanie uczniowskich talentów.
Kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz artystycznych dzieci i młodzieży.
Zachęta do twórczości, budzenie kreatywności i wyobraźni.
Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej.
Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu literackiego na poziomie dosłownym
i przenośnym oraz odczytywania znaczenia środków artystycznego obrazowania.
8. Motywowanie do tworzenia własnej interpretacji wiersza.
9. Kształcenie umiejętności identyfikowania obrazów poetyckich i przekładania ich na język
sztuki.
10. Doskonalenie sprawności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
11. Ćwiczenie umiejętności samokontroli podczas procesu tworzenia.
12. Wskazanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
13. Integracja dzieci i młodzieży województwa śląskiego.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter indywidualny.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych województwa
śląskiego w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy 1 - 3
II kategoria – klasy 4 - 6.
III kategoria – klasy 7 - 8.
3. Do konkursu może przystąpić maksymalnie trzech uczestników z każdej szkoły.
4. Przewidziano nagrody za zajęcie miejsca 1, 2 i 3 oraz wyróżnienia w każdej z kategorii
wiekowych.
5. Prace z dopiskiem „Konkurs – Jan Marcin Szancer” należy przesyłać lub przekazać
do dnia 30.11.2021 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 24 im. J. M. Szancera,
ul. Hubermana 7, 42 – 209 Częstochowa,
tel. (34) 364 34 05

Wymagania konkursowe:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest przeczytanie ze zrozumieniem tekstów literackich
zamieszczonych w załączniku (wiersz, fragment prozy lub dramatu) i wykonanie ilustracji
adekwatnej do jednego z nich. Dla każdej kategorii wiekowej są do wyboru dwa teksty.
2. Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie na kartce papieru
o formacie A 3 .
3. Technika płaska: rysunek, malarstwo, grafika.
4. Praca nie może być oprawiona, składana ani rolowana.
5. Praca musi być wykonana indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane.
6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną przez rodzica/
opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ocena prac konkursowych:
1. Prace oceniać będzie niezależne jury konkursowe.
2. Nadesłane prace zostaną opatrzone przez organizatora kodem, a członkowie jury będą
dysponowali jedynie wiedzą na temat tego, do której klasy uczęszcza autor i jaki
utwór zilustrował. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną odkodowane.
3. Jury czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, dokona oceny prac
konkursowych, wyłoni najlepsze spośród nich oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
4. Decyzja jury, co do wyboru najlepszych prac, jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

Nagrody dla laureatów:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły (www.sp24.ids.czest.pl)
10.01.2022 r.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w
celach wynikających z Regulaminu 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz. U. poz. 1000).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorzy
Anna Romianowska
Ewelina Smędzik
Elżbieta Kasztelan

Dyrektor szkoły
mgr Joanna Zasępa

ul. B. Hubermana 7, 42 – 209 Częstochowa
tel/fax.: 34 /364 34 05
http://www.sp24.ids.czest.pl
e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl

KARTA ZŁOSZENIA UCZESTNIKA
DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO
„JESTEM KREATOREM BAŚNIOWYCH ŚWIATÓW JAK JAN MARCIN SZANCER”
Imię i nazwisko ucznia, klasa ………………………………………………………….…………
Nazwa, adres i telefon szkoły ………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………..………
Opiekun ucznia (imię, nazwisko, telefon) …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
Tytuł zilustrowanego utworu……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

……………..…………….(miejscowość) , dnia……………………..
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

………….………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w celu wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczo – Plastycznym „Jestem kreatorem baśniowych
światów jak Jan Marcin Szancer”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie oraz w celu organizacji i promocji tegoż konkursu, a także wyrażam zgodę na upublicznienie
nadesłanej na konkurs pracy plastycznej na stronie internetowej Administratora i w formie wystawy plastycznej..
1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w
Częstochowie.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a. adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, ul.
Hubermana 7,42-209 Częstochowa
b. numer telefonu: 343643405,
c. adres e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl,
d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:/szp24/SkrytkaESP

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania
Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest
organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników, publikacja informacji o laureatach
Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3. Odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione
do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniające wsparcie techniczne dla
użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.
6. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane 5 lat zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;
e. prawo do sprzeciwu;
f. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

