
 
 
 

 
"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.” 

                            Jan Paweł II  

Pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji  
Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Henryka Sawczuka,  

Starosty Powiatu Bielskiego  
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. 

 
II. CELE KONKURSU: 

- wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem 
krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata, 

- inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy  i wartości wypływających z nauczania Jana Pawła II, 
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej. 

 
III. TECHNIKA I FORMAT PRAC: 

- technika dowolna: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane i inne techniki płaskie; 
- format: od A3 – B2 (50/70cm).  
 

IV. UCZESTNICY: 
 Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach: 

 Kategoria I  – Szkoła Podstawowa, klasy I-III 
 Kategoria II – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI 
 Kategoria III  – Szkoła Podstawowa klasa VII,VIII 

Kategoria IV – Szkoły Specjalne z podziałem na etapy edukacyjne  
(a- szkoła podstawowa, b- klasa VII,VIII, c – SPP i ZSS) 

 
V. OCENA PRAC: 
 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest niepodważalna. Autorzy najciekawszych 

prac w każdej kategorii zostaną nagrodzeni i wyróżnieni. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Organizatorzy nie przewidują zaświadczeń i dyplomów za uczestnictwo w konkursie. 

 
VI. TERMINY: 
 - Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego)  w nieprzekraczalnym terminie  

do 14 maja 2021 r. na adres: 

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 
ul. Wojska Polskiego 17 
17-100 Bielsk Podlaski 

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała!” 
 

 VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 



  
 
 - Podsumowanie konkursu odbędzie się do 11 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w 

Bielsku Podlaskim. W związku z sytuacją epidemiologiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i 
formy podsumowania konkursu. 

 - Nagrody i dyplomy laureatom konkursu zostaną dostarczone drogą pocztową. 
- Wystawa pokonkursowa zostanie przygotowana w formie elektronicznej i udostępniona na stronie internetowej Zespołu 
Szkół Specjalnych: zssbielskpodl1.edupage.org 

 - O dokładnym terminie i formie podsumowania konkursu laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową lub 
telefonicznie. 

 - O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, w których będą nagrodzeni laureaci. Protokół jury 
konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych: zssbielskpodl1.edupage.org 

 

VII. UWAGI ORGANIZATORA: 
 
1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zgodnie z podanym w załączniku wzorem. Prosimy o 

staranne zaznaczenie kategorii, szczególnie w przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 
2. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace można odebrać do 

dnia 30.06.2021 r. w ZSS w Bielsku Podlaskim.  
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika przez organizatorów oraz sponsorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych. 
4. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. Dziecko może 

przygotować tylko jeden opiekun artystyczny. 
 
 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 
podanych w Karcie informacyjnej w celu uczestnictwa i realizacji konkursu, rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku dziecka, w 
związku z uczestnictwem w konkursie oraz wykorzystanie danych osobowych dziecka, w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, 
praca w celach informacyjnych lub/i promocji VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Piękna nasza Polska cała” 
organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia poprzez zamieszczenie na stronach internetowych 
placówki, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach, artykułach itp. Zgody obowiązują od chwili jej 
wyrażenia do czasu odwołania. 
 
 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, 

z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17 oraz  „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i 
Osobom Potrzebującym Wsparcia, z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17. Może Pan/Pani skontaktować się z nami 
osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 833-26-80. 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_zss_bielsk_podlaski@podlaskie.pl 

 Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa i realizacji VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Piękna nasza 
Polska cała”, w tym w celach promocyjnych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwiać 
uczestnictwo w VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Piękna nasza Polska cała”. 

 Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych. 
 Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym związanych z promocją, a po utracie 

ich przydatności jako dokumenty archiwalne. 
 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo 
żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do 
przeniesienia tych danych osobowych. 

 

        PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE LECZ KONIECZNE W CELU 
UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

ORGANIZATOR: 
 

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II  
ul. Wojska Polskiego 17 
17-100 Bielsk Podlaski 
Tel. 85 8332680        Fax: 85 8332681 
e-mail: zss@powiatbielski.pl 
 
Dodatkowe informacje udzielane są:         j.turowska@zssbp.edu.pl  503450713 

mailto:iod_zss_bielsk_podlaski@podlaskie.pl
mailto:zss@powiatbielski.pl


Załącznik. Karta informacyjna. 
 

Imię i nazwisko autora Wiek Klasa Kategoria* 

I II III IV  a  b  c 

Nazwa, adres, telefon i e-mail placówki  
 
 

 

Opiekun artystyczny 

 
*Zaznaczyć kółkiem 
 
 


