
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 

Fundacja SYNERGIA  

zaprasza na 

 

 

 

KONKURS 

PLASTYCZNY 
 

 

„Autyzm i Ja” 

 



 

Regulamin konkursu plastycznego 

 

„Autyzm i Ja” 

 

Edycja VII 

dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych,  

i Szkół Ponadpodstawowych 

 

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1w Suwałkach  

oraz  Fundacja „SYNERGIA” 

 

Temat pracy: „Autyzm i Ja” 

 

Cele: 

❖ Szerzenie świadomości na temat autyzmu, poprzez aktywne włączenie 

dzieci i młodzieży do uczestniczenia w społecznej kampanii informacyjnej. 

❖ Kształtowanie tolerancyjnych postaw dla odmienności drugiego człowieka. 

❖ Kreowanie właściwych postaw wobec drugiego człowieka poprzez szeroko 

rozumianą twórczość plastyczną dzieci i młodzieży. 

❖ Inspirowanie do aktywności twórczej w dziedzinie wybranych form 

plastycznych. 

❖ Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych 

uczuć i emocji za pomocą różnorodnych technik plastycznych. 

❖ Integrowanie osób z autyzmem ze środowiskiem rówieśniczym w oparciu o 

sztuki plastyczne. 

❖ Poszukiwanie ukrytych talentów. 



Warunki konkursu: 

1. Wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu. 

2. Format pracy – dowolny. 

3. Technika plastyczna dowolna. 

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (wypełnioną 

czytelnie, drukowanymi literami) z danymi: imię i nazwisko autora pracy, 

grupa/klasa, adres placówki, którą reprezentuje oraz imię  

i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

(Załącznik nr 1) 

5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona 

czytelnie i drukowanymi literami (Załącznik nr 2), a także zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna pod 

którego kierunkiem powstała praca. (Załącznik nr 3 i 4)  

6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

7. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na publikację imienia  i nazwiska 

jego uczestnika.  

8. Wszystkie prace przechodzą na własność SOSW nr 1 w Suwałkach. 

 

Prace należy nadsyłać do dnia 13.03.2020 r. na adres : 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 

ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki 

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY 

lub złożyć w sekretariacie SOSW nr 1 w Suwałkach 

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 02.04.2020 r. 

 

  Nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym 

zostaną opublikowane po 23 marca 2020 r. na stronie internetowej Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach, a także Fundacji 

„SYNERGIA”. 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Anna Obrębska, Joanna Malska, Sylwia Stankiewicz, Ewelina Trofimiuk-

Misiukiewicz  



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora ………………………………………………. 

 

Klasa/ grupa ………………………………….. 

 

Przedszkole/ Szkoła ………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA NA KONKURS 

(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………… 

 

Klasa/ grupa ……………………………………. 

 

e-mail ……………………………… tel. kontaktowy …………………………… 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela pod którego kierunkiem praca została 

wykonana…………………………………………………………………………. 

Nazwa Przedszkola/ Szkoły ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

ulica: ……………………………………… 

miasto: ……………………………………. 

kod pocztowy: ……………………………. 

województwo: ……………………………. 

e-mail …………………………………..  tel. kontaktowy………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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) 

(Dz. Urz. UE L 119) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku 

mojego dziecka 

 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

 

przez  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,  

ul. Przytorowa 8 w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego.: „Autyzm i Ja”, promocji 

osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, także w ramach informacji zamieszczanych na jej 

stronie internetowej. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że administratorem moich 

danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  

w Suwałkach, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 

uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich 

poprawiania. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie. 

                                                                                   

............................................................... 

                                                         /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 

Zgodnie z RODO Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Specjalny  

Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki, tel.87 566 2953, e-mail 

sekretariat@sosw1.suwalki.eu 

2. Celem zbierania danych jest  wyłącznie realizacja konkursu plastycznego, promocji osiągnięć 

 i pozytywnego wizerunku placówki. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 164). 

 

mailto:sekretariat@sosw1.suwalki.eu


Załącznik nr 4 

 

…………………………… 
 /imię i nazwisko nauczyciela/ 

…………………………… 
   /przedszkole, szkoła/ 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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) 

(Dz. Urz. UE L 119) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 w celu 

przeprowadzenia konkursu plastycznego pt.: „Autyzm i Ja”. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że administratorem moich 

danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,  

o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, w tym 

o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie  

do ich poprawiania. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie. 

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

                                                         /czytelny podpis nauczyciela/ 

 
Zgodnie z RODO Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Specjalny  

Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki, tel.87 566 29 53, e-mail 

sekretariat@sosw1.suwalki.eu 

2. Celem zbierania danych jest  wyłącznie realizacja konkursu plastycznego, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku 

placówki. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 164). 

 

mailto:sekretariat@sosw1.suwalki.eu

