
 

Prywatna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

im. Noblistów Polskich w Krakowie 

 

Regulamin V edycji konkursu  Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem   

 

Jubileusz 30-lecia działalności Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2   

im. Noblistów Polskich w Krakowie 

 

1. Organizatorem konkursu Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem Prywatna Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie we współpracy  

z Fundacją „Nowa Szkoła”. 

 

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Jubileuszu 30-lecia działalności Prywatnej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2  im. Noblistów Polskich w Krakowie. 

 

3. Cele konkursu: 

a) zainteresowanie uczniów problematyką smogu i konsekwencji z nim związanych; 

b) kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży; 

c) rozwijanie świadomości związanej z zanieczyszczeniem powietrza i promowaniem wiedzy, jak 

przeciwdziałać temu zjawisku; 

d) pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej poprzez twórczą interpretację tematu; 

e) prezentacja twórczości dzieci i młodzieży na szerszym forum. 

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej organizatorów:  

www.edukacja.krakow.pl, a także pod numerami telefonów: 12 633-60-52; kom. 600 961 414 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych i szkół średnich.  

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Uczeń przystępuje do konkursu po podpisaniu przez jego rodziców/prawnych opiekunów 

oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego konkursu (załącznik nr 2 i nr 3)  

 

5. Tematyka konkursu: ,,Zielone płuca w naszej przestrzeni”. 

Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu kompozycji przestrzennej, która mogłaby znajdować 

się w parku, na balkonie,  w centrum miasta, w szkole, na dachu itp. Kompozycję mogą tworzyć 

rośliny zielone, kwiaty i inne elementy związane z przyrodą. Instalacja ma na celu produkowanie 

tlenu i pochłanianie substancji toksycznych z atmosfery. 

• Technika:  

dowolna; praca płaska lub półprzestrzenna  

(np. malarstwo, rysunek, collage, fotomontaż, grafika komputerowa itp.)  

• Format:  

A3,A2 lub B1(100x70 cm) 

6. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie. 

7. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: 

• klasy 1-4 szkoły podstawowej 

• klasy 5-8 szkoły podstawowej 

• szkoły średnie 

 

http://www.edukacja.krakow.pl/


 

Prywatna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

im. Noblistów Polskich w Krakowie 

 

8.  Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy 

przez dziecko, zgodność z tematem konkursu oraz ciekawą formę wykonania, a także ogólne wrażenie 

estetyczne.  

 

9. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. Do każdej pracy należy dołączyć 

metryczkę z podpisanym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1). 

 

10. Termin dostarczenia prac, metryczki oraz oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów na adres 

organizatora upływa 9 listopada 2021r. 

 

Adres do nadsyłania prac i dokumentów: 

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie 

ul. Pachońskiego 5m 

31-223 Kraków 

Z dopiskiem Konkurs o smogu 

 

11. Zamieszczenie wyników na stronie organizatora nastąpi 19 listopada 2021 r. W tym dniu podany 

zostanie także termin rozdania nagród laureatom konkursu. 

 

12. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prywatna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

im. Noblistów Polskich w Krakowie 

 

 

Załącznik nr 1 

do regulaminu piątej edycji konkursu plastycznego 

Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem 

 

 

METRYCZKA do konkursu  

Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem 

 

Dane uczestnika 

 

imię i nazwisko autora, wiek: 

 

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

 

 nazwa i adres szkoły/placówki: 

 

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

 

telefon szkoły/placówki, miejscowość: 

 

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

 

praca powstała pod kierunkiem: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prywatna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

im. Noblistów Polskich w Krakowie 

 

 

Załącznik nr 2 

do regulaminu piątej edycji konkursu plastycznego 

Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem  

 

 

Oświadczenie rodziców uczniów biorących udział w konkursie 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

 

dziecka …………………………………………….............................................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia........................................................................................................................................ 

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem  

w roku szkolnym 2021/2022.  

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Prywatnej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich  

w Krakowie imienia i nazwiska, nazwy szkoły mojego dziecka na liście zwycięzców oraz zdjęć z gali 

rozdania nagród.  

 

…….……………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu 

  



 

Prywatna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

im. Noblistów Polskich w Krakowie 

 

Załącznik nr 3 

do regulaminu piątej  edycji konkursu plastycznego 

Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem 

 

Kraków, ……………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………….w ramach konkursu 

„Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem”, którego organizatorem jest Prywatna Szkoł Podstawowa z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności strona internetowa oraz facebook organizatorów. 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania  

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne 

INFORMACJA 

1.   Administratorem danych osobowych jest  Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów 

Polskich w Krakowie, ul. Pachońskiego 5m, 31-223 Kraków. 

2.   Funkcję inspektora ochrony danych pełni Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

3.   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Prywatną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. 

Noblistów Polskich w Krakowie.  

3.    Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres trwania konkursu. 

4.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

                 

……..……..……………..……………  

data i podpis  

 

*W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna 

 

  

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

