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Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XIV 

Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 11 grudnia 2020r. 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 z całego kraju, (w tym roku w formie zdalnej) 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: konkurs@sp11.szczecin.pl ,do dnia 07 grudnia 2020r. (do godziny 

15.00), przesyłamy w formie JPG lub PDF. Prosimy o przesyłanie prac plastycznych i literackich 

w osobnych wiadomościach – w celu uniknięcia ewentualnej pomyłki (ile prac tyle wiadomości). 

Prace uczniów muszą być opatrzone w wiadomości (nie na pracy) metryczką zawierającą 

dane uczestnika konkursu i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.  

Nauczyciele zgłaszający uczestników konkursu są zobowiązani do uzyskania 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). Czytelnie 

wypełnione oświadczenie przesyłamy razem ze zgłoszeniem w formie elektronicznej plik: JPG 

lub PDF. 
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Opiekunowie uczestników konkursu wyrażają poprzez przesłanie zgłoszenia na konkurs 

na umieszczenie nazwiska na liście laureatów konkursu.  

Przesłanie pracy konkursowej na adres organizatora jest równoznaczne z przekazaniem 

jej na własność  Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.  

Na zwycięzców konkursów czekają dyplomy i nagrody.(Każdy opiekun otrzyma 

podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu). Rozstrzygnięcie nastąpi 13.12.2020 na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Nagrody i dyplomy 

prześlemy pocztą lub będą do odbioru w sekretariacie szkoły. 

 

Inne informacje:  

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi w następujących kategoriach 

wiekowych: uczniów klas 0 – III, uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.  

Pytania odnośnie konkursu proszę kierować do Pani Małgorzaty Łukasik 

(506079064), koordynatora: mlukasik@sp11.szczecin.pl 

 

 
 

REGULAMINY KONKURSÓW 

 

1) REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:  

„ŚWIAT PRAW DZIECKA WIDZIANY OCZAMI DZIECI”  

DLA KLAS 0-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (kategorie wiekowe konkursowe 0-3 oraz 4-8) 

 

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 respektowaniu na 

całym świecie praw dziecka, o szczęśliwym wzrastaniu w okresie dzieciństwa i o nadziei 

na udział w tworzeniu lepszej przyszłości świata,  

• prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie,  

• wielkość prac – A4 lub A3, technika prac: rysunek ołówkiem, rysunek piórkiem, 

malarstwo, grafika komputerowa, techniki mieszane  

• prace w formie elektronicznej JPG lub PDF należy przesłać na adres szkoły: 

konkurs@sp11.szczecin.pl 
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• 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 XIV Ogólnopolskiego Festiwalu 

UNUCEF oraz oświadczeniem nr 1 należy przesłać na adres szkoły do dnia 07.12.2020r. 

(decyduje data wpłynięcia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie). 

 

 

2) REGULAMIN KONKURSU NA POETYCKI MEM: 

„ŚWIAT PRAW DZIECKA WIDZIANY OCZAMI DZIECI”  

DLA KLAS 0-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (kategoria wiekowa 4-8). 

 

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży przedstawienia przyjaznego 

dzieciom i sprzyjającego ich rozwojowi wizerunku świata oraz relacji pomiędzy dziećmi na 

całym świecie w interesującej formie łączącej słowo z umiejętnościami TIK.  

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

• formą pracy jest MEM przygotowany z zastosowaniem technologii TIK,  

• tematem pracy mogą być wybrane przez autora sytuacje z własnego życia lub życia 

innych dzieci z różnych rejonów świata, które obrazują ich marzenia o respektowaniu na 

całym świecie praw dziecka, o szczęśliwym wzrastaniu w okresie dzieciństwa i o nadziei 

na udział w tworzeniu lepszej przyszłości świata, o oczekiwaniu na zakończenie 

epidemii czy poszukiwaniu pozytywnych myśli w trudnym dla uczniów czasie nauki 

zdalnej,  

• tekst mema musi zawierać minimum jedno rozwinięte zdanie,  

• mem należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoły PDF lub JPG : 

konkurs@sp11.szczecin.pl 

• praca musi być samodzielnym wytworem wyobraźni i myśli ucznia w sposób twórczy 

wykorzystującym dostępną technologię,  

• przesłane prace muszą być opisane w treści wiadomości następującymi informacjami:  

Imię i nazwisko autora  

Klasa, do której uczęszcza autor pracy  

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), kontakt telefoniczny do nauczyciela  

Nazwa szkoły i dokładny adres  

• powierzenie pracy na własność Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie,  

mailto:konkurs@sp11.szczecin.pl


• przykładowe strony do wykorzystania przy tworzeniu mema: TonnyTool, Canva. 

 

Prace wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu 

UNUCEF oraz oświadczeniem nr 1 należy przesłać na adres szkoły do dnia 07.12.2020r. 

(decyduje data wpłynięcia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie) 

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
DO XIV 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 nr 1 
 

 

………………………………………… 

 (pieczęć placówki) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  
(w tym wizerunku) 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie 
art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji  
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda 
obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w 
formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych  
z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania 
wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę 
wycofać w każdym czasie. 

Imię i nazwisko dziecka  

PESEL:  

Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie 
internetowej placówki oświatowej, Portalu 
Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, 
zamieszczania w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, 
gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku  
z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – 
oświatowymi. 

 
 

ZEZWALAM / NIE ZEZWALAM 
 
 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa 
mojego dziecka przez placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału  
w konkursach, wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez 
podmioty trzecie, a także poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez 
placówkę – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, wystawienia, 
wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: 

http://sp11.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/08/klauzula-informacyjna-dla-
uczestnik%C3%B3w-w-konkursach-szkolnych.pdf 

 

 

 

 ______________________________________ 

 data, imię i nazwisko (podpis) 
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