
Szkoła Podstawowa w Kozłowie 

i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach 

serdecznie zapraszają do udziału  

w II Gminnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym 

pt. „Śląskie przygody skarpetek” 

(Ślunskie Przigody Fuzekli) 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych 

 

Cele konkursu: 

1. Zachęcanie dzieci do czytania książek. 

2. Promocja książek z cyklu „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny 

Bednarek i Daniela de Latoura.  

3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci. 

4. Rozwijanie umiejętności wypowiedzi artystycznej i pisemnej. 

5. Zmotywowanie uczniów do poszukiwania wiadomości regionalnych – 

zaprezentowanie atrakcji swojego miejsca zamieszkania. 

6. Integracja środowisk szkolnych. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – III szkół podstawowych gminy Sośnicowice 

2. Zadanie konkursowe: 

 wykonanie ilustracji do wymyślonej przez siebie przygody skarpetek na Śląsku 

wraz z podaniem tytułu tej opowieści (rozdziału książki) – tak jak to robi 

autorka książek. 

3. Technika prac – dowolna, format – A 4. Dopuszczalne tylko prace wykonane 

na papierze. 

4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac. 

5. Dopuszcza się do udziału w konkursie prace zgłoszone indywidualnie. 

6. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę z danymi: imię i nazwisko uczestnika, 

klasa, nazwa i adres placówki, nr telefonu i adres e-mail, imię i nazwisko 

opiekuna, e-mail opiekuna. 

7. Prace z dopiskiem: II Gminny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny pt. „Śląskie przygody 

skarpetek” należy dostarczyć do 26 listopada 2021 r. na adres: 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, 



ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice 

lub 

Szkoła Podstawowa w Kozłowie, ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów 

 

8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa. 

 

Kryteria oceny pracy: 

1. Zgodność z tematem. 

2. Interpretacja własna tematu. 

3. Interesujący tytuł przygody. 

4. Walory artystyczne i estetyka wykonania. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

komisja wybierze 3 najciekawsze prace, którym zostaną przyznane miejsca od 1 do 3. 

Dopuszczalne też jest przyznanie wyróżnień. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu: 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres szkół 

do 10 grudnia 2021 roku. 

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie rozdania nagród. 

Planowane miejsce rozdania nagród oraz wystawy konkursowych prac: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice 

 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa w Kozłowie 

Beata Domańska - nauczyciel-bibliotekarz 

kontakt – tel.32 238 71 66, e-mail: bibliotekaszkolnaspkozlow@op.pl  

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach: 

Iwona Zdrzałek - starszy bibliotekarz (MGBP Sośnicowice) 

kontakt – tel. 32 428-51-98, e-mail: bibliotekarzmgbp@sosnicowice.pl 

Andrzej Szymański – redaktor-instruktor (MGBP Sośnicowice) 

kontakt – tel. 32 428-51-97, e-mail: instruktormgbp@sosnicowice.pl 

Załącznik nr 1 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

II Gminny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny 

pt. „Śląskie przygody skarpetek” 

 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika do konkursu: 

 
 
Placówka (szkoła, indywidualnie), adres: 

 
 
e-mail opiekuna: 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa do której uczęszcza: 
 
 

 

 

Akceptuję regulamin konkursu: 

 

………..……………………………………………. 
podpis opiekuna (osoby zgłaszającej) 

 

 

………………………………………………….. 
miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 



1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………..… 
Imię i nazwisko dziecka/ucznia 

w podanym niżej zakresie: 

 imię, nazwisko 

 klasa/szkoła 

 tytuł pracy 

 wyniki konkursu 

 forma nagrody 

 wykorzystanie pracy do celów wystawienniczych oraz informacyjno-promocyjnych, 

publikacje prac na stronach internetowych placówki oraz facebooku szkolnym oraz 

mediach lokalnych. 
Przez Szkołę Podstawową w Kozłowie, ul. Marcina 33 oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice w celu organizacji Międzyszkolnego Konkursu 

Czytelniczo-Plastycznego pt. „Śląskie przygody skarpetek”. 

……………………………………………………………………………………………….. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka …………………………………………….…………………. w celu publikacji wyników 

konkursu na stronie internetowej MGBP w Sośnicowicach, SP w Kozłowie oraz 

mediach lokalnych. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja wizerunku 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………………………………………….…………. w celu publikacji wizerunku na: 

 stronie internetowej szkoły oraz MGBP w Sośnicowicach 

 facebooku szkoły oraz MGBP w Sośnicowicach 

 mediach lokalnych 

……………………………………………………………………………………………….. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna 

Załącznik nr 3  



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:  Szkoła Podstawowa 

w Kozłowie, ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów, reprezentowany przez Dyrektora Michała 

Nowrota. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Adam Adamczyk, kontakt: 

inspektor1@odocn.pl 

3. Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) 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. 

4. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez 

Panią/Pana zgody będzie skutkowało: 

a) w zakresie zgody 1 – brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie, 

b) w zakresie zgody 2 – wyniki osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną przekazane do 

placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie 

internetowej, 

c) w zakresie zgody 3 – w związku z publikacją wizerunku na stronie internetowej 

szkoły Pani/Pana dziecka będzie skutkowało nieumieszczeniem zdjęć na stronie 

internetowej szkoły, facebooku, 

d) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych 

na podstawie przepisów prawa. 

7. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 

profilowania. 

 

 

 

………………………………………………………………..……………………… 

data, miejscowość i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



Metryczka do wykorzystania 

 

 

 

imię i nazwisko  

klasa  

placówka lub indywidualnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


