
XI edycja Międzyszkolnego 
 Konkursu  Plastycznego: 

„ZAPASY NA ZIMĘ MAM, BO PODSKOCZĘ TU I TAM - 
WIEWIÓRKA” 

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3  

im. Arki Bożka w Gliwicach 
zaprasza  uczniów szkół podstawowych  

do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym. 
W tym roku chcemy zwrócić uwagę uczestników  
na potrzeby wiewiórek zamieszkujących drzewa  

w lasach iglastych i mieszanych, starych parkach i ogrodach. 
Należy zachęcać ludzi do podejmowania działań  

w zakresie ochrony ssaków,  
a także miejsc naturalnego rozwoju dzikich zwierząt.  

 
Cele konkursu: 
- pogłębianie wiedzy na temat trybu życia wiewiórek (chowanie jesienią orzechów, 
żołędzi, nasion w ziemi pod drzewami, w pobliżu miejsca bytowania, zabudowa 
gniazda na zimę, utrzymywanie stałej temperatury w gnieździe, niezapadanie 
w sen zimowy) 

- zwrócenie uwagi na dokarmianie wiewiórek, tylko kiedy ziemia jest zamarznięta 
(pozostawianie w karmnikach nasion, orzechów, żołędzi) 

- uświadomienie szkodliwych dla zwierząt skutków zaśmiecania i pożarów lasów, 
wycinania drzew (ochrona naturalnych gniazd budowanych przez wiewiórki 
na drzewach wśród gałęzi lub w dziuplach) 

- zwrócenie uwagi na zakaz: płoszenia, dokarmiania przetworzonym jedzeniem, 
dotykania (zagrożenie wścieklizną, odrzucenie młodych przez matkę) dzikich 
zwierząt 

- pogłębianie wiedzy na temat działań sprzyjających ochronie gatunkowej 
wiewiórki pospolitej na terenie kraju (także przed wyparciem rodzimego ssaka 
przez wiewiórkę szarą) 

- zwrócenie uwagi na pożyteczność ssaków (przyczynianie się do naturalnego 
rozrostu lasu w miejscach, gdzie zakopane były nasiona na zapasy)  

- rozwijanie twórczych umiejętności uczniów 
- pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci 
- poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych. 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.  
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I. Klasy 0-III 
II. Klasy IV-VI 
III. Klasy VII-VIII 

Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną na formacie A3 na temat:  
„Jak wiewiórka przygotowuje się do zimy?”.  
 



 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje: 
Nadleśnictwo Rudziniec 

Technika plastyczna: tylko techniki płaskie!!! (malarstwo, rysunek, grafika).  
Prace prosimy oprawić w białą papierową ramkę. 

Liczba prac: Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

Opis na odwrocie:  Imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasa 
    Imię, nazwisko opiekuna plastycznego 
    Adres placówki 
    Nr telefonu i e-mail szkoły!!! 

Termin składania prac: 15 GRUDNIA 2022. 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka,  

ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice (w wyznaczonym miejscu na portierni). 

  

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 GRUDNIA 2022  
na stronie internetowej szkoły:  

sp3gliwice.pl 
 

Wystawa pokonkursowa (w formie zdjęć nagrodzonych prac) 
zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły 9 stycznia 2023. 

 
Odbiór nagród i dyplomów będzie możliwy 

w placówce organizatora od 9 stycznia 2023. 
 

  
Prawa Organizatora:  
Zgłoszenie odbywa się na podstawie zgody rodzica/prawnego opiekuna  na udział 
dziecka w konkursie – zał. nr 1. 
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu, 
prace nie będą zwracane uczestnikom. 
Decyzja jury o przyznanych miejscach i wyróżnieniach jest nieodwołalna.  
 
Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy pod numerem telefonu 
szkoły: (32) 234 82 21. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 
Koordynatorzy: 
mgr Dominika Mandrak-Schlifka 
mgr Iwona Snopek 
mgr Małgorzata Domino 
mgr Beata Krasnowska 



Warunki udziału w konkursie:  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestników do Organizatora konkursu 
do  15 grudnia 2022r. Zgłoszenia przyjmowane są w wyznaczonym miejscu – na portierni. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-VIII – we wskazanych kategoriach wiekowych.  
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich 

do wykonanej pracy na Organizatora.  
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez 

Organizatora prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się 
do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności 
Organizatora. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO. 

6. W przypadku zwycięstwa w konkursie, dane osobowe w postaci: imię nazwisko, klasa oraz szkoła, 
do której uczęszcza zwycięzca będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1  

Zgoda na udział w konkursie: 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………….                     

                                                                                                      (imię i nazwisko)     

uczęszczającego do klasy………. w …………………………………………………………………………………………………………………., 
(nazwa i adres placówki do której uczęszcza dziecko)     

 na udział w konkursie „ZAPASY NA ZIMĘ MAM, BO PODSKOCZĘ TU I TAM – WIEWIÓRKA” 

 

….………………………………………………………..… 

Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 
im. Arki Bożka, reprezentowana przez Dyrektora Placówki. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi – zadaniem realizowanym przez administratora jest promocja uczniów 
oraz placówki. 

3. Okres przetwarzania danych:  
- dane będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej. 

4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

5. Dane osobowe będą udostępniane Nadleśnictwu Rudziniec, w związku z objęciem przez nadleśnictwo 
patronatu honorowego nad konkursem. 

6.   Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania 
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 
- przenoszenia danych 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w konkursie. 

8. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, z inspektorem można skontaktować się 
pod adresem e-mail iodsp3@rodoplatforma.pl 

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

10.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej. 
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