
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144  

w Krakowie  

im. Bohaterów Września 1939 

zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie pod hasłem: 

„Zdrowie i bezpieczeństwo  

mają pierwszeństwo” 

 

Informacje ogólne: 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

 nr 144 w Krakowie im. Bohaterów Września 1939. 
 

2. Cele konkursu:  
 

• Promocja zdrowego trybu życia oraz bezpiecznych zachowań. 

• Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zainteresowań plastycznych oraz wiedzy 

z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej, doskonalenie umiejętności wyrażania 

siebie przez sztukę, promowanie twórczości. 
 

3. Założenia konkursu: 

 Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną lub nagrywają film przedstawiający główną myśl 

konkursu - ukazujący dlaczego zdrowie i bezpieczeństwo są istotne. 
 

4. Uczestnicy konkursu : 

 Uczniowie klas IV – VIII krakowskich szkół podstawowych. 
 

5. Kryteria oceny jury: 

• zgodność z tematyką konkursu 

• estetyka wykonania 

• kreatywność 

• walory artystyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin 

 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę  zgodnie z jedną wybraną kategorią: praca plastyczna 

lub film.  

2. Praca plastyczna musi być wykonana na bloku technicznym w formacie A3 - technika pracy 

dowolna. 

3. Długość filmu nie może przekraczać 4 minut,  film w dowolnym formacie musi być zapisany na 

płycie CD.  

4. Prace plastyczne mają mieć charakter indywidualny, filmy mogą mieć maksymalnie trzech 

autorów. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami 

własnymi, nigdzie nie publikowanymi i nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy 

na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną wg załącznika nr 1. 

7. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wg załącznika nr 2 

– prace bez tych informacji nie będą oceniane. 

8. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które 

zostaną nagrodzone.  

9. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: praca plastyczna i film. 

10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa dostarczony pocztą.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych 

(bez roszczeń autorów do praw autorskich) w celu promocji konkursu i szkoły. 

12. Prace nie będą zwracane autorom. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

14. Regulamin konkursu i załączniki można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły: www.sp144.pl  

15. Prace konkursowe należy dostarczyć do końca lutego 2020 r. na adres: 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterów Września 

1939, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków z dopiskiem „Zdrowie i bezpieczeństwo mają 

pierwszeństwo”. Decyduje data stempla pocztowego. 

16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2020r. na stronie internetowej szkoły.  

O uroczystym rozdaniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą 

mailową.  

17. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem tel.: 510 297 542 lub 691 

859 866 albo pisząc na adres e-mail: sp144wolontariat@gmail.com 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

przy SP 144 

  

 
 

 

http://www.sp144.pl/
mailto:sp144wolontariat@gmail.com


Załącznik 1 

Karta informacyjna (należy ją przykleić na odwrocie pracy plastycznej lub włożyć do koperty wraz z płytą CD)  

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami. 

 

 

Konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo mają pierwszeństwo” 

Tytuł mojej pracy: ...................................................... 
  

Dane autora pracy 

Imię   

Nazwisko   

Wiek, klasa   

Dane szkoły 

Nazwa   

Tel. kontaktowy   

Dane nauczyciela 

Imię i nazwisko   

Tel. kontaktowy   

E-mail   
 

 

Załącznik 2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika konkursu przez 

organizatora na potrzeby niezbędne do organizacji i przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO)). 
 

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

Podpis rodzica / opiekuna prawnego  
 

 

 


