
 
 
 
 

 

REGULAMIN 

Konkursu plastycznego 

„Program SKS w województwie pomorskim” 

 

CO NALEŻY ZROBIĆ? 

Wykonaj plakat- w dowolnej technice plastycznej lub w formie graficznej, promujący Program 

Szkolny Klub Sportowy w Województwie Pomorskim. 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Program SKS w województwie pomorskim” jest Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. 

CELE KONKURSU  

Celem konkursu jest propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie Programu SKS w 

szkołach województwa pomorskiego, rozwijanie kreatywności i umiejętności plastyczno- graficznych 

uczestników.  

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

Do konkursu zapraszamy wszystkich uczestników zajęć sportowych w ramach Programu Szkolny Klub 

Sportowy z województwa pomorskiego. 

CZAS TRWANIA KONKURSU? 

Prace możecie nadsyłać do 30.11.2022r. na adres mailowy konkursskspomorze@gmail.com 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.12.2022r. na stronie www.wszs.pomorze.pl  

NAGRODY 

Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych Komisja Konkursowa WSZS w Gdańsku wybierze 

po 3 prace (w trzech grupach wiekowych), które zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie 

www.wszs.pomorze.pl oraz na Facebooku WSZS w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

 



ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

Konkurs przeprowadzany jest całkowicie on-line. Zarówno ogłoszenie konkursu, nadesłanie prac oraz 

ogłoszenie wyników przeprowadzane będzie zdalnie.  

Konkurs dedykowany jest wszystkim uczestnikom Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie 

pomorskim. Prace zgłoszone do konkursu, muszą być wykonane osobiście przez ucznia, którego dane 

będą umieszczone na zgłoszeniu. Wysłanie pracy do konkursu, jest jednoznaczne ze zgodą na jej 

udostępnienie na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku oraz na 

Facebooku WSZS w Gdańsku.   

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej lub graficznej i nadesłane najpóźniej do 

dnia 30.11.2022r., do godziny 23:59, w formacie JPG/ PNG/ PGF.  Jeśli praca została wykonana na 

papierze, prosimy o wykonanie dobrej jakości zdjęcia tej pracy. W zgłoszeniu mailowym pracy do 

konkursu prosimy dołączyć zgodę opiekuna, która załączona jest do regulaminu.   

Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Gdańsku, decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.   

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora konkursu (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. Nr 

133.poz 833, z późn.zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA W SPRAWIE KONKURSU?  

Skontaktuj się z nami! 

Joanna Wrońska 

Tel.: 511-956-604 

szspomorze@gmail.com 

 



 
 
 
 
 

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

„Program Szkolny Klub Sportowy w województwie 

pomorskim” 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  

ROK URODZENIA UCZNIA  

TELEFON KONTAKTOWY DO OPIEKUNA 
PRAWNEGO 

 

NAZWA SZKOŁY+ MIEJSCOWOŚĆ  

GMINA + POWIAT  

Imię i nazwisko nauczyciela  
prowadzącego zajęcia SKS 

 

 

1. Ja, niżej podpisana/ny  ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

                                                (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ……………………………………………………………………..… 

                                                                                                                                       (imię i nazwisko ucznia),                          

i wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Program SKS w województwie pomorskim”. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z założeniami i regulaminem konkursu.  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. Dane wykorzystywane będą wyłącznie w celu organizacji i 

właściwego przeprowadzenia konkursu.  

4. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przyjmuje do 

wiadomości że:   

- administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku,  

ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk.  

- dane przekazane w ramach przeprowadzenia konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celach 

ewidencyjnych, kontaktowych, publikacji pracy na stronie www.wszs.pomorze.pl oraz  w celu ogłoszenia 

wyniku konkursu.   

- mam prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych mojego dziecka i możliwość żądania 

uzupełnienie, uaktualnienia i sprostowania.   

- podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania w/w danych jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

 

 

…………………………………………                                                                               ……………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ- DATA                                                                                       PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  


