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 „NIEPRAWDOPODOBNA HISTORIA 

KORONA WIRUSA- KOMIKS” 

konkurs plastyczno-literacki 

 

Motywem głównym naszego konkursu jest Covid 19. 
Proponujemy, aby w trudnej pandemicznej rzeczywistości, do 
tematu podejść abstrakcyjnie. To znaczy, aby potraktować tego 
okropnego wirusa jako element fantastycznego komiksu. 
Tytułowy Covid 19 nie musi być nawet wirusem, możemy go 
zmutować, przekształcić w coś lub zniszczyć, a nawet wystrzelić 
w kosmos! 

Wybór należy do Was! 

My czekamy na wasze niesamowite ilustracyjne opowieści! 

 
Organizator: 

Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik” w Gdańsku 

 
Cele konkursu: 

Rozwijanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej. 
Rozwijanie wyobraźni literackiej. 
Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy współczesnego świata. 

Uczenie radzenia sobie z problemami współczesnego świata, w szczególności w 
kontekście emocjonalnym. 
 
Uczestnictwo w konkursie : 

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych. 

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe : 
Uczniowie klas 1-3 

Uczniowie klas 4-8 

 
Technika : 

dla klas młodszych 1-3: 
- format kartki A3 

- metody wykonania w dowolnej technice plastycznej płaskiej takiej jak: rysunek, 
malarstwo, kolaż, grafika lub tablet graficzny. 

dla klas starszych 4-8: 
- format dowolny 

- metoda wykonania w dowolnej technice plastycznej płaskiej takiej jak: rysunek, 
malarstwo, kolaż, grafika lub tablet graficzny. 
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Zasady konkursu Plastyczno- Literackiego: 
 

 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy - komiksu zgodniej z 
tematem opisanym powyżej. 

 Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczestników. 

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 Do konkursu prosimy zgłaszać nie więcej niż pięciu reprezentantów z jednej 
placówki.    

 Do pracy biorącej udział w konkursie musi być dołączony uzupełniony  
formularz zgłoszeniowy. Jest on zamieszczony do wydruku na ostatniej stronie. 

 Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego 
opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 Prosimy o przesłanie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w 
konkursie oraz dołączenie formularza do pracy uczestnika. Formularz w formie 
tabelki dostępny jest do wydruku na trzeciej stronie. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz 
Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom. 

 Prace należy przesłać do 17 maja 2021roku. 

 Prosimy o przesyłanie prac pocztą elektroniczną na adres mailowy 
nieprawdopodobnahistoria@gmail.com lub pocztą na adres placówki 
Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik” ul. Juliusza Słowackiego 83, 

80-257 Gdańsk. 

 Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się 31 maja 2021 roku w obu 
kategoriach wiekowych. 

 Zwycięzców poinformujemy mailowo o terminie rozdania nagród, które 
odbędzie się z uwzględnieniem wszystkich przepisów związanych z sytuacją 
pandemiczną. 
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ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
 
 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………… 
 
Klasa ………………………………………………………………….. 
 
Nazwa i adres szkoły………………………………………………….. 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie plastyczno-literackim 

organizowanym przez Podstawową Szkołę Społeczną „Niedźwiednik” w Gdańsku. 
 
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania przez szkołę „Niedźwiednik” danych 

osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie plastyczno-literackim – zgodnie 

z art. 13 RODO. 

„Nieprawdopodobna historia korona wirusa – Komiks” 
……………………………………………………………………………………. 
 
nazwa konkursu 

 

……….…………………... 
 

 

……..…………………………………….. 

(miejscowość, data) 
 

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych 

opiekuna/-ów) 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 

 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
 

                                                     

Konkurs „Nieprawdopodobna historia korona wirusa – komiks” 

Imię i nazwisko autora 

Tytuł komiksu 

Klasa 

Adres, numer telefonu, email szkoły uczestnika 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego 
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o Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych - INFORMACJA 
 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu 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) – 

zwane dalej RODO ) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: 

 

Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik” 
 

ul. Juliusza Słowackiego 83, 80-257 Gdańsk 
 

e-mail sekretariat@szkolaniedzwiednik.pl 
 
 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki 
została wyrażona zgoda – w celu przeprowadzenia konkursu.  

2. W przypadku odmowy podania niezbędnych do realizacji celu danych i braku zgody na ich 

przetwarzanie, wzięcie udziału w konkursie może być niemożliwe. 

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych na warunkach wynikających z 

rozporządzenia RODO. 

4. Osoba, która podała dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania 

ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich 

danych osobowych przy czym:  
- jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może 

być odwołana w każdym momencie, 
- jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to osoba 

posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia/zlecenia. 

6. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów 

lub prawnych obowiązków Administratora. 
7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 

zamówienia/zlecenia. Po zakończeniu zamówienia/zlecenia dane są archiwizowane na 
warunkach wymaganych dla dokumentacji tego rodzaju – przez okres 5 lat.  
- po tym okresie są usuwane.  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych 

przez ADMINISTRATORA. 

 

 
 
 
 
 
 


