
Laurka dla Nowej Huty. 

Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich, 

mieszkających na terenie dzielnic: 

 XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta 

Patronat nad konkursem objęli:  

Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce, Głos Tygodnik Nowohucki, Fundacja Promocji Nowej Huty 

W 2019 roku Nowa Huta obchodzi 70-te urodziny. Z tej okazji zapraszamy dzieci 5 i 6 letnie, 

mieszkające na terenie nowohuckich dzielnic do złożenia Nowej Hucie życzeń w formie okolicznościowej 

laurki. Są to równocześnie życzenia dla wszystkich mieszkańców nowohuckich dzielnic, aby dobrze nam się 

tutaj żyło. 

Cele konkursu: 

- uczczenie jubileuszu 70-lecia Nowej Huty, 

- stworzenie okazji do twórczej zabawy w zakresie aktywności plastycznej dzieci oraz twórczej współpracy 

dzieci i rodziców,  

- wzbudzenie wśród dzieci chęci poznawania okolic miejsca zamieszkania, ciekawych miejsc, historii, 

tradycji, czyli „małej ojczyzny” . 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie,  
                     os. Niepodległości 19, 31-862 Kraków 
 

Terminy: 
- Termin zgłaszania prac (osobiście lub pocztą) upływa 28 lutego 2019 roku. 
- Finał konkursu odbędzie się 16 marca 2019 roku.  
 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jubileuszowej laurki z okazji 70-lecia Nowej Huty. 

Praca powinna być przygotowana w formie karnetu A5 (kartka z bloku technicznego A4 złożona na pół) 

w technice płaskiego kolażu (technika łączona: wyklejanka z papieru, gazet, fotografii uzupełniona pastelami 

lub farbami). Wskazane jest, aby w pracy pojawiły się motywy nowohuckie.  

Prosimy, aby do środka laurki rodzic/ opiekun wpisał dokończone wspólnie z dzieckiem życzenia:  

Droga Nowa Huto, dzielnico szałowa 

bądź nam … 
 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, natomiast przedszkole może zgłosić ich 
dowolną liczbę. Rodzice/ opiekunowie mają możliwość zgłaszania prac indywidualnie. 
 

Prace powinny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie pod życzeniami): pełne imię 
i nazwisko autora pracy, wiek autora pracy, nazwa i adres przedszkola. Do pracy należy tez dołączyć Kartę 
zgłoszenia (na odwrocie) podpisaną przez rodzica/ opiekuna uczestnika konkursu. 
 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 
 

Dane Uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 

133/97, poz. 883) oraz 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 (RODO). 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, os. Niepodległości 19, 

31-862 Kraków. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z dyrektorem 

Szkoły pod adresem e-mail:sekretariat@krakow.janski.edu.pl  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie. 

 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury, powołane przez Organizatora. Informacja o wynikach 
zostanie podana na stronie internetowej szkoły.  
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom i drobne upominki. Dla laureatów przewidziane 
są nagrody rzeczowe. Podczas finału wśród uczestników konkursu wylosowana będzie nagroda specjalna. 
Jeśli wylosowana osoba będzie nieobecna, losowanie zostanie przeprowadzone powtórnie, a nagroda 
przypadnie osobie wybranej w kolejnym losowaniu pod warunkiem obecności na sali.   



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

,, Laurka dla Nowej Huty” 
  

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

wiek  

Imię i nazwisko, e-mail, 

telefon rodzica/ 

opiekuna 

 

Nazwa i adres 
przedszkola, 
kierującego pracę na 
konkurs 

 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
E-mail, telefon 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego: ................................................ (imię i nazwisko) 

na udział w konkursie plastycznym „Laurka dla Nowej Huty” 

 

................................................     .......................................................... 
miejscowość, data         podpis rodzica/ opiekuna 

 

Oświadczam, że ……………………………………... jest autorką/autorem prac zgłoszonych do konkursu 
plastycznego „Laurka dla Nowej Huty”. Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne 
tym pracom na rzecz Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie – nieodpłatnie i na czas nieokreślony – 
w tym między innymi prawo reprodukowania ich w celach reklamowych, informacyjnych, wydawniczych 
i naukowych. 
 

................................................     .......................................................... 
miejscowość, data         podpis rodzica/ opiekuna 

 

................................................     .......................................................... 
miejscowość, data         podpis autora 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

podopiecznego/dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 j.t), oraz 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 (RODO), w tym publikacji danych osobowych w przypadku otrzymania nagrody lub 

wyróżnienia. 

 

................................................     ……………...................................... 
miejscowość, data         podpis rodzica/ opiekuna 

 

 


