
 

 

Rodzinny konkurs plastyczno – techniczny  

Piłka – nowe EKO oblicze 

 

pod patronatem: 

Katedry Edukacji Artystycznej IPPiS – Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

 

oraz 

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

  

Marek Piekara 



Fundacja NOViST wraz z partnerami serdecznie zaprasza do udziału w Rodzinnym 

konkursie plastyczno-technicznym „Piłka – nowe EKO oblicze” pod patronatem 

Katedry Edukacji Artystycznej IPPiS – Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w 

Iwanowicach. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje profesor UP Kinga 

Łapot-Dzierwa. 

 

 

CELE KONKURSU: 

 pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych 

całych rodzin, 

 promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody, 

 pobudzanie wyobraźni i fantazji, 

 rozwijanie zdolności manualnych,wdrażanie do estetycznego wykonywania prac 

plastyczno - technicznych, 

 integracja środowiska lokalnego, 

 promocja sportu, zdrowego trybu życia, 

 zachęcanie do spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie, 

 promocja gminy Iwanowice. 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla całych rodzin – zgłoszona praca może być wykonana 

zarówno przez jedną osobę jak i przez kilka osób/rodzinę. 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie piłki – praca przestrzenna lub 

przygotowaniejej projektu– praca płaska, z wykorzystaniem materiałów ekologicznych bądź 

surowców wtórnych. 

3. Wraz z pracą powinien zostać przekazany organizatorowi wypełniony, w sposób czytelny 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.   

4. Każdy/a uczestnik/grupamoże zgłosić do konkursutylko jedną pracę. 

5. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: 

 

• imię i nazwisko / dane rodziny 

• kontakt telefoniczny 

 

6. Przewiduje się ocenę prac w dwóch kategoriach: praca płaska i praca przestrzenna. 

7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

 wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, 

 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

 wrażenie estetyczne, 

 spełnienie podanych wytycznych. 



8. Prace należy przekazywać do dnia – 8 marca 2019 roku na adres organizatora:  

Fundacja NOViST 
Narama, ul. Dworska 27, 32-095 Iwanowice 

lub 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie 

Narama ul. Centralna 49, 32-095 Iwanowice 

 

9. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury 

pod przewodnictwem prof. UP Kingi Łapo-Dzierwy. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 marca 2019 r. podczas IV Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych w Naramie, wówczas prace zostaną zaprezentowane na specjalnie 

przygotowanej wystawie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w 

Naramie, gdzie odbędzie się także finałowa impreza i wręczenie nagród. 

O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

11. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji 

listy laureatów konkursu. 

12. Dostarczone prace mogą podlegać zwrotowi (tylko i wyłącznie w dniu zakończenia 

konkursu tj. 10 marca 2019 roku). Chęć odebrania pracy należy zgłosić Organizatorowi w 

trakcie przekazywania pracy konkursowej. Pozostałe prace przechodzą na własność 

organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do 

celów promocyjnych. 

14. Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów niniejszego konkursu 

zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016.  

15. Dodatkowe informacje udziela koordynator konkursu – Prezes Fundacji NOViST 

Katarzyna Nogieć 506-126-228 lub Daria Wójcik – nauczyciel w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Naramie.  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Rodzinnym konkurs plastyczno – techniczny 

„Piłka – nowe EKO oblicze” 

 

TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………………………………...……… 

 

NAZWISKO UCZESTNIKA1: ………………….……………….……………… 

IMIĘ UCZESTNIKA:…………………………….................................. 

KONTAKT …………………………………………… 

lub 

RODZINA : …………………………………………………………………… 

KONTAKT ………………………………………… 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

- Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.  

- Przystąpienie  do  konkursu  wymaga  złożenia  formularza  zgłoszeniowego  zawierającego 

również  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  –  

imienia, nazwiska, wieku oraz numeru kontaktowego lub adresu e-mail w celu prawidłowego 

przeprowadzenia,  rozstrzygnięcia,  zamknięcia, udokumentowania,  rozliczenia  oraz 

zarchiwizowania zamknięcia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn.:  Dz.  U.  z  2016  poz.  926),  a  od  25  maja  2018r.  zgodnie   

z  Rozporządzeniem 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 oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 

nr 666).  

- Przystąpienie  do  konkursu  wiąże  się  z  nieodwołalną  zgodą  uczestnika  na bezpłatne 

zarejestrowanie  w  czasie  konkursu  oraz  utrwalenie  na  nośnikach  audiowizualnych   

i rozpowszechnianie  za  pomocą  wszelkich  technik  jego wizerunku  i  danych,  a  także  na 

przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  do  nagrodzonych  prac  konkursowych   

w materiałach  służących  pośrednio  lub  bezpośrednio  promocji  konkursu,  bez  ograniczeń 

czasowych i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.   

- Wszelkie informacje na temat konkursu pojawiać się będą na stronie internetowej oraz w 

mediach społecznościowych na fanpage’ach na portalu Facebook organizatora i partnerów. 

 

       …………....…………………………………….. 

                         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                           
1
 Bardzo prosimy formularz uzupełniać komputerowo lub pismem drukowanym. 


