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Gródek nad Dunajcem, 14 kwietnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

dla uczniów szkół podstawowych Gminy Gródek nad Dunajcem 

 
„W czasie nauczania na odległość jestem aktywny”. 

 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Konkursu „W czasie nauczania na odległość jestem aktywny” są: 

1) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem, 
2) Szkoła Podstawowa w Przydonicy. 

 
 

2. Cele Konkursu: 
1) podejmowanie przez uczniów aktywności w różnych obszarach: edukacja; 

sport, dom, rozrywka w okresie nauczania na odległość; 
2) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i pasji; 
3) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w 

różnych dziedzinach: fotografia, plastyka, aktywność fizyczna, więzi rodzinne. 

 
3. Przedmiotem Konkursu są prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych 
uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w dwóch 
kategoriach: 

1) Klasy I-III, 
2) Klasy IV-VIII 

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie aktywności pozalekcyjnej 
uczniów. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Gminy Gródek nad Dunajcem oraz Szkoły Podstawowej w Przydonicy. 
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PRZYJMOWANIE PRAC 

 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
2. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik winien zgłosić po jednej pracy  
w każdej z poniższych obszarów aktywności (łącznie 4 obowiązkowe prace): 

1) edukacja – wypracowanie na temat: „Komu i za co jestem szczególnie 

wdzięczny w okresie pandemii?” 

Forma dowolna, max. jedna strona A4, tekst komputerowy, czcionka Times 

New Roman 12, mile widziana grafika. Może być, np.: list, notatka, 

opowiadanie, karta z pamiętnika, itp. 

2) sport – filmik do 30 sekund pokazujący ciekawą formę aktywności ruchowej 

w Twoim wykonaniu. 

3) dom – maksymalnie 2 zdjęcia ukazujące jak w tym czasie realizujesz 

obowiązki domowe. 

4) rozrywka – zdjęcie wykonanej przez Ciebie pracy plastycznej, nt. „Wiosna 

jest piękna”. Technika dowolna. 

 
3. Terminarz: 

1) przyjmowanie prac do konkursu: 25-28 maja 2020 r. 
2) powołanie jury i ocena zgłoszonych prac: 1-3 czerwca 2020 r. 
3) ogłoszenie wyników, przekazanie nagród i dyplomów: 18-21 czerwca 2020 r. 

 
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

 
5. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:  

1) jklimek@gminagrodek.pl 
2) mszarota@poczta.onet.pl 

6. Nadesłane prace należy opisać według następującego wzoru: imię i nazwisko, 
klasa, szkoła. 

 
7. Prace należy wysłać z wypełnionym formularzem:  
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FORMULARZ KONKURSU 
„W czasie nauczania na odległość jestem aktywny”. 

Imię  

Nazwisko  

Klasa  

Szkoła  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Oświadczenie: 

 
1. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem prac, które zgłaszam do udziału w Konkursie. 
Jednocześnie oświadczam, że prawa osób które znalazły się na pracach zostały wyjaśnione i osoby 
te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie prac je przedstawiających. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z 
dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu „W czasie nauczania na 
odległość jestem aktywny”., z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych 
oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach 
oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź 
nagrodzonych. 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis rodzica 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

 
JURY 

 
1. W celu oceny nadesłanych prac organizator powołuje Jury Konkursu. 
2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 
uczestników Konkursu. 
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NAGRODY 

 
1. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostanie umieszczone w kalendarzu 
na 2021 rok, wydanym przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem oraz nagrodzone 
nagrodami.  

2. Kolejnych 18 prac zostanie nagrodzonych upominkami. 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie 
przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia 
Uczestników Konkursu. 

 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o 
laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji na stronach internetowych, 
o których mowa w „przepisach ogólnych-pkt 5”. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie do 15 czerwca 2020 r. na 
stronie internetowych organizatorów.  

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą 
poczty elektronicznej do dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

 
KOMISJA 

 
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której 
wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. 

 
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich 
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

 
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną 
Komisję. 

Przewodniczący Rady Gminy Gródek  n/ Dunajcem  -  Józef Klimek  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przydonicy  - Mirosław Szarota  
…………………………………………………………………………………………………………… 

podpisy organizatorów 

 


