
 

 

Konkurs  
pod patronatem Wójta Gminy Sobolew 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

Organizator:  

Katarzyna Staroń Psycholog w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie 

 

Drodzy Artyści!  

Zapraszamy Was drogie dzieci i młodzież do udziału w Konkursie pod hasłem: „Nasze emocje”.  

Emocje są z nami bez przerwy! Bez względu na wiek towarzyszą nam podczas naszego życia. Mają wpływ 

na nasze zachowanie i na sposób w  jaki żyjemy. 

Emocje to świadome lub nieświadome, silne uczucia. Mają charakter pozytywnego lub negatywnego 

pobudzenia i są poprzedzone jakimś zdarzeniem, miejscem lub sytuacją. Na naszej drodze napotykamy zatem 

radość, smutek, złość i strach. Niech zmotywują one was i wasze rodziny do działań twórczych. Przelejcie 

emocje na LAPBOOK. Stwórzcie wspólnie niepowtarzalne dzieło sztuki. 

 

CELE KONKURSU:  

-wspieranie postaw twórczych  

-wzrost świadomości własnych emocji  

-rozwój inteligencji emocjonalnej 

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami  

-umożliwienie wyrażenia emocji  

-wzmocnienie relacji dzieci z rodzicami/opiekunami poprzez współpracę 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

I – Uczniowie klas I-III  

II - Uczniowie klas IV-VIII  

 

FORMAT:  

A2 (42x59,4 cm) lub A3 (29,7x42 cm) 

 

TECHNIKA: 

LAPBOOK 

 

TERMINY:  

przyjmowanie prac konkursowych do: 22 kwietnia 2022 r., prace przysłane lub dostarczone osobiście. 

Adres do wysłania prac: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie 

Ul. Kościuszki 17, 08-460 Sobolew 

Z dopiskiem „PSYCHOLOG” 

 

- publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie 

27 kwietnia 2022 r. (https://szkola-sobolew.pl) 

 

-Wręczenie nagród nastąpi dnia 29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1 (organizator 

zastrzega prawo do zmiany terminu). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87


 

 
JURY:  

4 osobowa komisja złożona z Wójta Gminy Sobolew, przedstawiciela Domu Kultury w Sobolewie, 

Przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizatora. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

• Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych z gminy Sobolew oraz ich rodzin.  

• Interpretacja tematu „Nasze Emocje” zależna od wizji ucznia/rodziny. . 

• Technika prac LAPBOOK  

• Format A2 lub A3. 

• Każda praca powinna zawierać:  

imię, nazwisko i wiek autora, telefon kontaktowy opiekuna prawnego i adres szkoły oraz podpisaną klauzulę 

RODO. (dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, 

poinformowania o zwycięstwie i przyznaniu nagród).  

Poprzez uczestnictwo w konkursie i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego 

szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac 

konkursowych bez wypłaty honorarium autorom.  

• Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.  

• Nadsyłane prace nie mogą być rolowane czy zginane.  

• Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• Udział w konkursie jest bezpłatny.  

• Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu. 

• Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

• Opiekun uczestnika konkursu składa podpis akceptując klauzulę RODO i dostarcza ją razem z pracą 

konkursową.  

• Organizator zastrzega sobie prawo publikowania, bezpłatnego prezentowania prac w celach 

promocyjnych.  

• Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w REGULAMINIE lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.  

 

 

NA LAUREATÓW CZEKAJĄ  

ATRAKCYJNE NAGRODY. 

 

ZAPRASZAMY!!! 
 

Sponsorami nagród są:  

 
 

 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

w  Sobolewie 

http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=218
http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=218
http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=218
http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=218
http://www.bip.sobolew.pl/index.php?id=218


 

 
 

 

 

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu „Nasze emocje” 

 

Informujemy:  

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest 

psycholog Katarzyna Staroń.  

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest psycholog Katarzyna Staroń.  

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji 

Konkursu „Nasze emocje” , opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody 

lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona 

zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.  

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez 

podany kontakt do Administratora.  

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej 

.………………….………………………………….. , której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem 

i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie „Nasze emocje” w celu przeprowadzenia 

konkursu organizowanego przez psychologa Katarzynę Staroń.  

 

 

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

(imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość 


