
 

Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki 

i 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie 

ogłaszają 

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

pod hasłem 

Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym 

 

CELE KONKURSU:  

˗ kultywowanie tradycji i zwyczajów Podkarpacia, 

˗ poznawanie kultury ludowej i rozbudzanie szacunku do dawnych tradycji, 

˗ motywowanie młodych pokoleń do poszukiwania źródeł kultury,  

˗ pogłębienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody i jej poszanowania,  

˗ uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i zagrożenia przyrody ojczystej, 

˗ rozbudzanie umiejętności obserwacji przyrody,  

˗ rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz rozwój myślenia twórczego u dzieci i 

młodzieży. 

 

ZASADY:  

• Ogłoszenie konkursu: luty 2023 r. 

• Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

I – przedszkola 

II – klasy 1-3 SP 

III – klasy 4-6 SP 

IV – klasy 7-8 SP 

Wszystkie grupy wiekowe wykonują prace plastyczne zgodne z tematyką konkursu. 

• Za organizację i przebieg etapu szkolnego odpowiada Dyrektor Szkoły, który 
przeprowadza eliminacje i powołuje szkolną komisję konkursową. Etap 
szkolny kończy się przekazaniem maksymalnie 20 prac w każdej kategorii. 
 

• Termin nadsyłania prac plastycznych do 30 kwietnia 2023 r. (decyduje data 
doręczenia!). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, 
których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych. 
 

• Adres, na który należy przesyłać prace: Szkoła Podstawowa nr 2 

w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, tel. 17 7482310. 



 

• Format prac płaskich: max. A3 (nie może być w formie zrolowanej lub zgiętej).  

 

• Prace samodzielnie wykonywane przez dzieci (jedno dziecko może 

przygotować tylko jedną pracę). Nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 

 

• Technika: rękodzieło artystyczne – różnorodne materiały i techniki płaskie 

z wyłączeniem użycia łatwo osypujących się materiałów (takich jak: ryż, 

kasza itp.). UWAGA: w tej edycji dopuszczane są tylko prace płaskie!  

 

• Prace muszą zawierać z przodu metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, 

wiek autora/klasa, nazwę szkoły lub placówki, do której uczęszcza, wraz 

z adresem, adresem e-mail lub telefonem kontaktowym, imię i nazwisko 

opiekuna. 

 

• Oceny merytorycznej wartości prac dokona komisja powołana przez 

Organizatora. Komisja przyznana równorzędne nagrody w każdej kategorii 

wiekowej oraz wyróżnienia. 

 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 maja 2023 r. Nagrody 

zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu. O dacie i miejscu 

wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

˗ Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

˗ Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do 

wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach 

eksploatacji. 

˗ Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych 

norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 

uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę 

rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały 

chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób 

uprawnionych. 



˗ Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane 

przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym 

w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie 

internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs 

autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich 

autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na 

udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy, wieku 

dziecka (klasy) oraz nazwy szkoły. 

˗ Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również 

w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych 

i materiałach prasowych oraz w Internecie. W związku z publikacją drukowaną 

lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

˗ Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy 

i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub 

innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób 

posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

˗ Aby uczestnik zakwalifikował się do udziału w konkursie, niezbędnym jest 

przesłanie również wraz z pracami formularza ZGODY, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

˗ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo od zmian w regulaminie i jego 

ostatecznej interpretacji. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

˗ Administratorem danych osobowych wskazanych w „Zgodzie” jest Liga 

Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego ul. Kamińskiego 12, 35-211 

Rzeszów. Kontakt do administratora danych: e-mail: loprze@poczta.fm oraz 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres wskazany powyżej. 

˗ Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych (dalej RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 

realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatorów. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta 

w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u administratora. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

˗ Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

about:blank


˗ Pana/Pani dane będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowej. 

˗ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. 

˗ W oparciu o dane osobowe uczestników, administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania w rozumieniu RODO. 

˗ Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny 

zobowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

˗ Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

˗ Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 

jest dobrowolne i stanowi nieodzowny warunek, bez którego spełnienia udział 

w konkursie jest niemożliwy. 

 


