
 
OGŁOSZENIE 

 KONKURS PLASTYCZNY 
 NA PLAKAT  

,,PRAWA DZIECKA – OCZAMI DZIECI” 
 
 

Organizator:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rzgowie 

Cele konkursu: 
• Poszerzanie świadomości i wiedzy dzieci na temat praw dziecka. 
• Zachęcanie do aktywności twórczej. 
• Rozwój talentów i zainteresowań dzieci. 
• Prezentacja wiedzy i umiejętności dzieci. 

Zasady uczestnictwa: 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci,  
rozgrywać będzie się w następujących kategoriach wiekowych: 
I kategoria: klasy 2 - 4 
II kategoria: klasy 5 – 8 
 
Prace należy wykonać indywidualnie i powinny zilustrować wybrane prawo zawarte  
w Konwencji o prawach dziecka bądź też wyznaczone przez organizatora Prawo do 
zabezpieczenia socjalnego. 
 
Format pracy:  sztywny brystol 50 cm x 35 cm. (najlepiej kupić arkusz formatu B1 i 
przeciąć go na pół, kolor brystolu dowolny), praca wykonana w poziomie. 
Należy pozostawić marginesy na górze i na dole strony - uczestnik nie zamieszcza nazwy 
konkretnego prawa na swojej pracy, zostanie ono naklejone przez organizatora. 
 
Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, grafika, wydzieranka i inne  
z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny (płaska forma pracy). 
 
Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanym pismem w prawym dolnym 
rogu:  Imi ę i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, ogniska, telefon, e-mail, 
nazwisko i imię opiekuna.     
                                                                                       
Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców na przetwarzanie 
danych dziecka (dokumenty znajdują się na końcu regulaminu). 
 
Konwencję o prawach dziecka (wersja przyjazna dzieciom) można znaleźć klikając link 
poniżej: 
https://www.unicef.pl/content/download/11357/93111/file/konwencja_dla_dzieci.pdf 
 
Termin i miejsce składania prac: do 8 maja 2019r. , do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzgowie( ul. Konińska 8) 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2019r. 
 



 
  ZGŁOSZENIE 

 KONKURS PLASTYCZNY 
 NA PLAKAT  

,,PRAWA DZIECKA – OCZAMI DZIECI” 

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie 

 

 
 

Nazwa i adres  placówki, telefon  
 
.................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
Imiona i nazwiska dzieci 
 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
   
 
Imi ę i nazwisko instruktora zgłaszającego dzieci, adres kontaktowy(e-mail) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

(miejscowość, data)  

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

(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)  

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

(PESEL rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJ Ę WIZERUNKU DZIECKA 

 
1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających wizerunek  
 
mojego dziecka ……………………………………………………………………………   przez  
                                                                                                  (imiona i nazwisko dziecka)  

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, dla celów związanych z organizacją 
konkursów dla dzieci w Ogniskach.  
 
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.  
 
3. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć, prac   wykonanych   przez dzieci,  w szczególności              
w drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie  itp. Wizerunek dziecka może być użyty 
do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 
nieetyczne.  
 
4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i/lub filmów z udziałem mojego dziecka, wykonanych  
w związku z organizowanymi przez TPD  w Koninie konkursami w  roku 2019.  
 
5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  
o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w 
oświadczeniu.  
 
6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych 
oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  
 
 
………………………………………………………………………………………….  
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  
 
 
 
Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83  
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, 
poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24  
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) 

 

 


