
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie 
ogłasza  

 Miejski Konkurs Plastyczny 

 KONKURS 
dla dzieci i młodzieży o randze powiatowej 

XXIII   EDYCJA  
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2021 

pod hasłem „Nieść radość wszystkim wokół...” 
 
Celem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w tradycję tworzenia szopek, ozdób 
choinkowych, kartek świątecznych... Pragniemy, aby przemyślenia, emocje i radosny nastrój 
związane z Bożym Narodzeniem zostały przekazane poprzez prace plastyczne i występy 
artystyczne. 
 

KATEGORIE: 

1. „SZOPKA RODZINNA”  

–  Praca przestrzenna, wykonywana przy pomocy całej Rodziny, technika i wielkość dowolna 

(Ważne, aby wszystkie elementy były mocno scalone). 

Prosimy o niewykorzystywanie gotowych elementów do wykonywania postaci,  

elementów dekoracyjnych, itp. 

 

2. „GWIAZDA” 
 – Forma pracy płaska, technika dowolna, praca indywidualna. 

„Gwiazda” powinna mieć możliwość zawieszenia oraz wielkość min. ok. 30 cm. 

 
 Praca opisana: imię, nazwisko, klasa/wiek, przedszkole/szkoła, imię i nazwisko opiekuna (załącznik 2) 

 Prosimy o dołączenie listy zbiorczej uczestników z  szkoły ( w przypadku kilku nauczycieli z tej samej placówki każdy 

nauczyciel dołącza swoją listę -  Załącznik 1) 
 
                      
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych :   

- uczniowie Przedszkola i Szkoły Podstawowej kl. 0 – III  

- uczniowie Szkoły Podstawowej kl. IV – VI 

- uczniowie SP kl. VII i VIII 

-  

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II,  

Chorzów, ul. Sportowa 4, w terminie do 6 grudnia 2021 r. 

 

Opiekun szkolny/przedszkolny zobowiązuje się do zapoznania opiekuna prawnego dziecka z klauzulą informacyjną. 

Złożenie opisanych prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział pracy dziecka w konkursie, upublicznienie 

danych i pracy w mediach, w trakcie wystawy oraz świadczy o zapoznaniu opiekuna prawnego  

i szkolnego z klauzulą informacyjną. 

 

8 grudnia zostanie opublikowana lista laureatów na stronie szkoły www.spnr2.pl. 

Rozdanie nagród przewidziane jest 15 grudnia o godz. 16.00 

Organizator zwraca prace tylko w kategorii „Szopka”-  prace można odebrać w terminie od 15 do 17 grudnia br. 

 po ustaleniu godziny odbioru przez sekretariat szkoły. 
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KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 
RODO) informuję , że: 

 administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Chorzowie, 
przy ul. Sportowej 4; 

 kontakt do inspektora ochrony danych  e-mail biuro@bitprotect.pl;  

 celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest udział w konkursie i wystawie; 

 celem przetwarzania danych opiekuna jest udział w konkursie podopiecznego, w tym upublicznienia na stronie szkoły danych, 
pracy; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego 
dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencjami niepodania danych jest 
brak możliwości udziału w konkursie; 

 dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią 
archiwalną, w razie konieczności mogą zostać one udostępnione Urzędowi Miasta Chorzów, jako organowi prowadzącemu; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza 
Pani/Pana prawa lub rozporządzenie. 
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