
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  

na wykonanie  

Kukiełki teatralnej 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach, pedagog 

Katarzyna Jendralska, świetlica Agata Głąb 

sp15katowice@wp.pl, tel.(fax) (32) 251 75 04 wew.26 lub 24 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 22 maja 2019 r 

Nadsyłanie prac do 20 maja 2019 r. (termin przedłużony z powodu 

akcji strajkowej) 

ADRESAT: 

 UCZNIOWIE KLAS I-III 

 UCZNIOWIE KLAS IV-VIII 

Regulamin: 

1. W konkursie biorą udział prace dostarczone w całości, w wyznaczonym 

terminie. 

2. Organizatorzy powołują jury. Prace konkursowe będą oceniane według 

następujących kryteriów: 

 kreatywność; 

 technika wykonania; 

 estetyka wykonania; 

 zachowane proporcje; 

 wytrzymałość(trwałość kukiełki) 
3. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez 

organizatora. 

4. Nagrody nie ulegają zamianie na inne bądź wymianie na pieniądze. 

5. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania głównych nagród. 

6. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

7. Werdykt zostanie umieszczony na stronie internetowej www.sp.15.edu.pl, 

Nagrody zostaną rozdane podczas Gali Talentów odbywającej się w Szkole 

Podstawowej Nr 15 w Katowicach w dniu 24 maja 2019 roku (Laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie o szczegółach).  

8. Każda praca powinna być opisana według ustalonego klucza: Rodowód 

kukiełki, Imię i nazwisko wykonawcy, szkoła, nr kontaktowy, klasa, imię  

i nazwisko opiekuna. 

9. Prace mogą być wykonywane pojedynczo bądź parami 

mailto:sp15katowice@wp.pl
http://www.sp.15.edu.pl/


10. Wytyczne techniczne: Wielkość kukiełki 60 cm razem z patykiem, 

zachowane proporcje, możliwość wykorzystania wszelkich materiałów 

plastyczno-technicznych. 

11.  Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

12. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej 

KARTY INFORMACYJNEJ 

 PRACE WRAZ Z KARTĄ INFORMACYJNĄ należy dostarczyć  na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

Ul. Ks. Bpa Adamskiego 24, 40-069 Katowice 

Tel/fax 32/2517-504 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania fotorelacji  

z konkursu na stronie internetowej szkoły bez wypłacania wynagrodzenia. 

14. Prace przesyłane są na koszt uczestników. 

15. Zgłoszone prace po konkursie nie są zwracane autorom. 

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw 

autorskich na wykorzystanie  prac. 

17. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. Wszelkie informacje 

pozyskane w związku z realizacją konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie dla 

celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą 

ochronie stosownie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z rozporządzenia 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, str. 1 – zwane inaczej 

„RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).  

18. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorom. 

Organizatorzy decydują również o wszystkich sprawach związanych  

z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem.  

 

ORGANIZATOR:  

Agata Głąb 

Katarzyna Jendralska 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
Imię i nazwisko wykonawcy(ów)…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Klasa……………………………………………………………………………………………………………. 
Placówka……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr kontaktowy…………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………….. 
Rodowód kukiełki 
Imię kukiełki…………………………………………………………………………………………….. 
Pochodzenie……………………………………………………………………………………………………… 
Charakterystyka…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ”Na wykonanie kukiełki teatralnej” 

………………………., ……………2019r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki zawarte w  regulaminie 

II MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURS NA WYKONANIE KUKIEŁKI TEATRALNEJ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z rozporządzenia 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, str. 1 – zwane inaczej „RODO”. 

____________________________________ 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka  oraz na 

umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko przez Organizatora na potrzeby 

Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 1996 r.,poz.922, z 

póź. zm.).Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych-Art.81 i 83; Rozp. MSWiA z dn.29  

kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) w sprawie dokumentacji  przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; Kodeks Cywilny – Art.23 i 24; 

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, DZ.U. Nr 49, poz.463) 

____________________________________ 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe proszę umieścić w kopercie , którą należy dołączyć 

do prac konkursowych 

 


