
    

Szkoła Podstawowa nr23 im. 

Olimpijczyków Polskich  

  

20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9, tel./fax 81 4444408   
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REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 „POLSCY SPORTOWCY NA OLIMPIADACH  

I MISTRZOSTWACH ŚWIATA”  

  

1. Organizator konkursu:  

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie  

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie  

  

2. Adresaci konkursu:  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III (pierwsza kategoria wiekowa)  oraz IV-VIII 

(druga kategoria wiekowa) szkoły podstawowej.  

  

3. Cele konkursu:  

• przybliżenie postaci polskich sportowców biorących udział mistrzostwach Europy, 

świata oraz olimpiadach  

• popularyzacja wiedzy olimpijskiej  

• krzewienie uniwersalnych wartości sportu  

• zachęcenie dzieci do interesowania się sportem  

• rozwijanie szacunku do symboli tradycji narodowych, regionalnych  

• edukacja artystyczna dzieci  

• rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników, popularyzacja działań plastycznych  

  

4. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie:  

• prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia  

• jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę  

• szkoła może zgłosić do 10 prac w jednej kategorii wiekowej  

• technika wykonania prac dowolna, format A3  

• prace przestrzenne, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę  

• opisać komputerowo i wkleić na odwrocie pracy - wizytówkę według wzoru:  

  

tytuł pracy  

imię i nazwisko (wiek i klasa) uczestnika  



dane adresowe placówki: nazwa szkoły, adres wraz z kodem i nazwą województwa,   

e-mail, numer telefonu  

imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego  

  

5. Kryteria oceniania prac:  

• zgodność z tematem  

• oryginalność rozwiązań  

• staranność  

• wrażenie artystyczne  

  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, prezentowanie i reprodukowanie prac. 

(załącznik 1, załącznik 2)  

  

7. Prace plastyczne należy przesłać na własny koszt w terminie do 7 kwietnia 2023 roku 

na adres (decyduje data wpływu pracy do organizatora):  

  

Szkoła Podstawowa nr 23   

im. Olimpijczyków Polskich ul. 

Podzamcze 9, 20-126 Lublin   

z dopiskiem „Konkurs Sportowcy”  

  

8. Prace wysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.  

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.sp23.lublin.pl   

20 kwietnia 2023 r. Laureatów i nauczycieli pod kierunkiem których powstały wyróżnione 

prace zapraszamy 26 kwietnia 2023 r. do SP23 ul. Podzamcze 9 w Lublinie na wernisaż 

połączony z wręczeniem dyplomów, podziękowań i nagród. Laureatom spoza Lublina, którzy 

nie będą mogli wziąć udziału w wernisażu dyplomy nagrody zostaną wysłane pocztą.   

  

Komisarz konkursu:  

Marzena Szymczakowska  

telefon i fax szkoły: 81 444 44 08   

  

http://www.sp23.lublin.pl/
http://www.sp23.lublin.pl/


Załącznik nr 1   

Zgłoszenie do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy sportowcy na 

olimpiadach i mistrzostwach świata”  

(Proszę wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami)  

Dane szkoły:  

Nazwa…………………………………………………………………………………………  

Ulica ……………………………………………………………………………………………  

Kod pocztowy ………………………… Miejscowość ….……………………………………  

Województwo…………………………………………………………………………………  

Telefon …………………………………………… Fax………………………………………  

Adres e-mail szkoły …………………………………………………………………………  

Dane autorów prac:   

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

2. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

3. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

4. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

5. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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



6. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: 

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

7. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

8. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

9. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..  

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

10. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………..   

klasa ……wiek ……   

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  

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

  

  



Załącznik nr 2   

(Proszę nakleić wypełnioną klauzulę na odwrocie pracy)  

  

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

(Imię i nazwisko uczestnika)  

 

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

(nazwa szkoły i miejscowość)  

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie i 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa  w konkursie 

„Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

   

1. ...........................................................................................................................................  

  

2. …………………………………………………………………………………………... 

(Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu)  

 

 

Załącznik nr 2   

 

(Proszę nakleić wypełnioną klauzulę na odwrocie pracy)  

  

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

(Imię i nazwisko uczestnika) 

 

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

(nazwa szkoły i miejscowość) 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie i 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa  w konkursie 

„Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).  

  

1. ...........................................................................................................................................   

 

2. …………………………………………………………………………………………... 

(Data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu)  

 


