
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 

zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – VIII 

do udziału 

W JĘZYKOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„MY CHRISTMAS DICTIONARY” 

 

Honorowy patronat: 

mgr Iwona Pańpuch –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności, 

- poszerzanie i utrwalanie zasobu słownictwa z języka angielskiego 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych najmłodszych uczniów, inspirowanych zwyczajami i 

tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, 

- promowanie tradycji i kultury krajów anglojęzycznych, 

- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych, 

- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i motoryki małej, 

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII, 

- każdy uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać jedną pracę w formacie A4, która może łączyć różne 

techniki i materiały. Uczeń tworzy słownik obrazkowy prezentujący słownictwo w j. angielskim 

związane ze świętami Bożego Narodzenia. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane 

indywidualnie. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu. Do pracy należy dołączyć zgody zamieszczone w niniejszym pliku jako załączniki, 

- wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który sobie 

zastrzega prawo do ich publikacji, 

- jury oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z tematem, kreatywność i wyobraźnia, 

samodzielność i oryginalność, estetyka wykonania. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 

 

 



Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi (załącznik nr 1) i zgodami (załączniki 2-5) prosimy 

dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława 

Konarskiego ul. Kunickiego 116 20-436 Lublin  (z dopiskiem ”konkurs j. angielski”) 

Termin nadsyłania prac: do dnia 23.12.2022. Liczy się data stempla pocztowego.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły na początku stycznia. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Nauczyciele j. angielskiego: 

Aleksandra Tomczuk (a.tomczuk@sp1.lublin.eu)  

Kinga Pochwatka (k.pochwatka@sp1.lublin.eu)  
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Językowego Konkursu Plastycznego „My Christmas Dictionary” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 

im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 

 

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła (nazwa, adres, e-mail, telefon): 

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

…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „My Christmas Dictionary” oraz na przetwarzanie w 

celach związanych z jego organizacją i ogłoszeniem wyników, danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 

klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko.  

……………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 3 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na rozpowszechnianie nadesłanej pracy 

Oświadczam, że nadesłana praca została wykonana przez moje dziecko i w żadnej części nie narusza praw 

autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie 

Organizatorom Konkursu prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie. 

……………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 4 

Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika 

Zgodnie z art. 14 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) 

(RODO) – informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu „My 

Christmas Dictionary” jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ul. 

Kunickiego 116, 20-436 Lublin. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie ochrony 

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sp1@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora 

danych. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły), jego opiekuna (imię i 

nazwisko) zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej konkursu będą przetwarzane w celach związanych z 

przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu „My Christmas Dictionary” zwanego dalej konkursem, a 

następnie w celach archiwizacyjnych. 

4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka zostały pozyskane z formularza zgłoszeniowego do konkursu, który 

został przekazany przez szkołę dokonującą zgłoszenia. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 6 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania 

wydarzenia na stronie internetowej jednostki oraz w mediach społecznościowych oraz Jednolity 

Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia 

75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „W sprawie wprowadzenia normatywów 
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kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” w zakresie obowiązku 

archiwizacyjnego. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz 

informacji na temat szkoły, której uczestnik jest uczniem jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem 

udziału w konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją konkursu lub wycofania przez 

Panią/Pana zgody a następnie przechowywane w celu archiwalnym, przez okres 5 lat. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Patroni 

Honorowi konkursu. 

9. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: a. 

prawo dostępu do danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, e. prawo 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w 

art. 21 RODO, f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, g. prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Załącznik nr 5 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz 

klauzulą informacyjną 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną Konkursu „My Christmas 

Dictionary” i akceptuję warunki Konkursu. 

……………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


