
Drodzy uczniowie klas I-III 

ŚWIETLICA SZKOLNA  zachęca Was do wzięcia udziału  

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Moja Wymarzona Złota Rybka”. 

 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej. 

 
Każda osoba biorąca udział w konkursie wykonuje: 
- tylko jedną pracę w formacie A4 

- przy wykorzystaniu dowolnej techniki płaskiej: rysowanie, malowanie, 
wyklejanie  (z wyłączeniem technik nietrwałych, komputerowych                            
oraz przestrzennych). 
 
Należy czytelnie uzupełnić oddrukowany formularz „Metryczka pracy 

konkursowej”, (wzór na końcu dokumentu) i na trwałe umocować ją             

(przykleić, zszyć) na odwrocie pracy. 

Pracę konkursową  umieszczamy w koszulce foliowej i w terminie                            
do 29.01.2021 dostarczamy do szkoły.  
W korytarzu szkoły  będzie przygotowane pudełko, do którego należy włożyć 
pracę plastyczną wraz z uzupełnioną metryczką i obowiązkowym podpisem 
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy. 
 
Kryteria oceny prac: 

- estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, 

- inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, 

- samodzielne wykonanie. 

NAGRODY!!!  Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma DYPLOM  

oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!! 

NAGRODA GŁÓWNA tj.: BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata 

konkursu do MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI, + jednodniowy pobyt (z możliwością 

noclegu) oraz wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym                                           

„u Schabińskiej Krzemienna nad Sanem”.  

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI! 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 



 

Klauzula informacyjna: Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów 

regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie 

danych osobowych  uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych 

podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. 

Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich 

publikowania i powielania.  

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Złotej Rybki z siedzibą w 

Krzemiennej 190, 36-204 Dydnia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie 

niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie 

danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej RODO). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu 

przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego 

„Moja wymarzona złota rybka”.  

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika oraz danych osobowych na stronach 

internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych 

z promowaniem działalności Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej. 

 

 


