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Konkursy plastyczny 
„NAD BRZEGIEM ODRY W MOIM MIEŚCIE” 

 
 

ORGANIZATOR: 

• Pracownia Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: 

• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
 

CELE KONKURSU:  

• Popularyzowanie rzeki Odry i ukazanie obrazu rzeki oczami małych mieszkańców Szczecina 

• Zachęcanie przedszkolaków do poznawania historii i położenia miasta 

• Rozwijanie zdolności manualnych przedszkolaków  

• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przedszkolaków problematyką morską oraz żeglarską 
 
Zapraszam nauczycieli, opiekunów SKEM oraz rodziców do działania!  
Wystarczy pójść z dzieckiem na spacer nad Odrę, znaleźć przestrzeń do tworzenia oraz … 
pozwolić dziecku działać! 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

• Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 4 lat oraz 5-6 lat dzieci z przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych zrzeszone w Szczecińskim Programie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej, która będzie 
ilustracją wybranego fragmentu naszego miasta nad rzeką Odrą. Bardzo prosimy nie poprawiać i nie ulepszać 
prac młodych artystów. Zachęcamy do stosowania różnych technik, twórczych eksperymentów,  
choć czasem wystarczą zwykłe kredki lub farby.  
 
• Prace konkursowe należy wykonać na formacie A4 lub A3 

• Pracy nie należy oprawiać oraz nadsyłać w rulonach 

• Technika plastyczna dowolna płaska, np.: pisaki, pastele, akwarele, techniki mieszane (bez materiałów 
gotowych i produktów spożywczych) 

• Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 
o Etap 1 – przeprowadzony powinien być do 31 grudnia 2021 r. w przedszkolu. Spośród wszystkich 

prac konkursowych wyłanianych jest max. 10 najlepszych prac, które kwalifikują się do finału.  
o Etap 2 – Finałowy. Najlepsze prace należy nadesłać lub dostarczyć do Pracowni Edukacji Morskiej 

Pałacu Młodzieży w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2022 r. 

• Każdą pracę należy opisać na odwrocie (metryczkę prosimy wypełnić literami DRUKOWANYMI): 
o Imię i nazwisko autora pracy 
o Wiek autora 
o Tytuł pracy 
o Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna SKEM 
o Adres placówki, adres e’mail, telefon 

Do pracy obowiązkowo rodzic / opiekun prawny dziecka dołącza oświadczenie o zgodzie na udział dziecka 
w Konkursie, na przetwarzanie danych osobowych i wizerunek zgodnie z zasadami RODO - Zał. 1 
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OCENA: 
Organizator powoła jury złożone z plastyków, innych doświadczonych osób pracujących z dziećmi w Pałacu 
Młodzieży oraz członków Kapituły Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 
 
NAGRODY: 

• Jury przyzna w obu kategoriach wiekowych równorzędne wyróżnienia i nagrody. 

• Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

• Laureaci, wyróżnieni oraz nagrodzeni w konkursie powiadomieni zostaną poprzez placówkę e-mailowo 
o wynikach konkursu. Informacja taka pojawi się również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży: 
http://palac.szczecin.pl/edukacja-morska/konkursy/ 
 

TERMINY I MIEJSCE: 

• ETAP 1 - Eliminacje przedszkolne do 31 grudnia 2021 r.  

• ETAP 2 - do 21 stycznia 2022 r. należy dostarczyć do organizatora max. 10 prac konkursowych  

na wskazany adres:  

Pracownia Edukacji Morskiej  

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, 

al. Piastów 7, Szczecin 

 

• Prace, które wpłyną po terminie, nie będą oceniane. 

• Informacja do placówek oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 19 lutego 2022 r. 

• Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa - luty/marzec 2022 r. Pałac Młodzieży (termin i miejsce są 

uzależnione od sytuacji epidemiologicznej) 

 
UWAGI KOŃCOWE:  

• Nadesłane prace nie biorące udziału w wystawie będzie można odebrać do 31.03.2022 r.  
po wcześniejszym skontaktowaniu się z Pracownią Edukacji Morskiej. 

• Organizator nie ponosi żadnych kosztów udziału uczestników w konkursie, szczególnie kosztów 
dojazdu, przesłania prac, itp. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym uczestnicy 
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku wyłącznie  
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  

• Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach treści 
Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem daty 
rozpoczęcia jego obowiązywania. 

• Regulamin obowiązuje od 10.11.2021 r.  
  

http://palac.szczecin.pl/edukacja-morska/konkursy/
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Załącznik nr 1 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU i DANYCH OSOBOWYCH* 

w ramach konkursu plastycznego  

 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi 

identyfikacyjnymi, w tym imieniem i nazwiskiem, przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi przez placówkę oświatową 

zadaniami. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję.  

Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 

 Imię i nazwisko dziecka  

 PESEL: 
 

 

Dane osobowe i wizerunek będą przetwarzane w zakresie:  
konkursu plastycznego „NAD BRZEGIEM ODRY W MOIM MIEŚCIE” 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki 
oświatowej, Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, 
Portalu Edukacyjnym lub profilu facebook placówki oświatowej  
i Edukacji Morskiej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach 
ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno 
– oświatowymi. 

 
 

ZEZWALAM / 
 NIE ZEZWALAM** 

 
 

 
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa 
mojego dziecka przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie na potrzeby danego 
konkursu, w wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie,  
a także poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie 
Centrum Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, 
a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 
Data podpisania: ………………………………………… 
 
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: http://palac.szczecin.pl/rodo/ 
 
 
 

 
  ____________________________ 

[imię i nazwisko, podpis] 
* wypełnia rodzic/opiekun prawny 
** niewłaściwe skreślić 

http://palac.szczecin.pl/rodo/

