
 
 
 

XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 
„KOLOROWE ŚWIĘTA 2021” 

 
I. ORGANIZATOR: 
     Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach 
 
II. CELE: 
- prezentacja i popularyzacja tradycji Bożonarodzeniowych. 
- stworzenie możliwości udziału młodzieży niepełnosprawnej i konfrontacji z rówieśnikami w kategorii  wokalnej 
- powszechna prezentacja prac młodzieży szkolnej w dziedzinie sztuk plastycznych 
- rozwijanie wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży oraz możliwości prezentacji swoich działań i dorobku 

twórczego 
III. UCZESTNICY:  
     Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 

i znacznym, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
IV. TEMATYKA KONKURSU: 
      Tematyka Konkursu oraz prac winna koncentrować się wokół okresu Świąt Bożego Narodzenia, nawiązywać do 

tradycji, obyczajów regionu, kraju, rodziny.  
 
Konkurs „Kolorowe Święta” obejmuje następujące kategorie: 

1. Anioł( forma przestrzenna) 
2. Szopka 
3. Ozdoba świąteczna 
4. Kartka świąteczna 
5. Rysunek i malarstwo 
6. Prace plastyczne wykonane różnymi technikami 

 
Ilość prac nieograniczona. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Wymiary prac dowolne. Prac proszę nie rolować   
i składać. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Prace przechodzą na 
własność organizatorów. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną (wypełniona pismem komputerowym 
lub drukowanymi literami) zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, nazwę  placówki rekomendującej pracę oraz 
nazwisko opiekuna  i kategorię. W przypadku braku lub nieprawidłowego opisu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
zakwalifikowania prac do odpowiedniej kategorii. Nieczytelnie opisane prace (nazwisko ucznia, adres itp.) nie będą 
oceniane. 
 
V. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:   
1. Pracę można  dostarczać do  17 stycznia 2021r.  
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć razem z pracami (załącznik nr 1) 
3. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie zdjęć  prac 
konkursowych. Proszę o wypełnienie załączonego druku i dostarczenie razem z kartą zgłoszenia (załącznik nr 2) 
 
VI.OCENA PRAC: 

Komisja Konkursu dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach do    
20 stycznia 2021r. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.zszspnr6.edupage.org lub dostępna będzie telefonicznie u organizatorów Konkursu. Nagrody i dyplomy 
zostaną wysłane pocztą. 
 

VII. Ze względu na obecną sytuację,  nie odbędzie się finał konkursu. 
 
VII. MIEJSCE NADSYLANIA PRAC: 

                                 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 
40-555  Katowice ul. Rolna 22 

                                tel. 32 256 27 08,  korczakzsz@wp.pl 
 
     Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.zszspnr6.edupage.org 
lub uzyskać pod numerami : 
503 168 802 – Jolanta Chlebisz,   jolachlebisz@interia.pl 
502 207 393- Joanna Warpas,   joanna.warpas@op.pl 
 

 
 
 
 
 

mailto:korczakzsz@wp.pl
http://www.zszspnr6.edupage.org/


 
 
 

       Załącznik nr 1 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKÓW   XVII  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU 
„KOLOROWE ŚWIĘTA  2021” 

 
 

Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lp Imię i nazwisko ucznia 
Nazwisko 

nauczyciela 
Kategoria uwagi 

     



   
 
 
Załącznik nr 2 
 

……………………………………………………… 

miejscowość, data  

 

 
 

 

Ja niżej podpisana…………………………………………………………….wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  

 

osobowych ……………………………………………………………………. -  uczestnika XVII Ogólnopolskiego  
 
Konkursu Bożonarodzeniowego „KOLOROWE ŚWIĘTA 2021” 
 
Jednocześnie oświadczam, że przed wyrażeniem powyższych zgód  zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną 

Administratora  dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
 

…………………….………………………………………………………..  

czytelny podpis rodzica / opiekuna  prawnego /pełnoletniego ucznia 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… (odciąć) 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów organizacyjnych Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6   
w Katowicach, na publikację nazwiska, imienia i szkoły oraz zdjęć prac konkursowych) w materiałach promocyjnych, 
prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na profilu społecznościowym Facebook, do celów edukacyjnych  
i popularyzatorskich.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
informuję Panią/Pana, że: Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkól 
Zawodowych Specjalnych nr 6  w Katowicach, ul. Rolna 22.  Z inspektorem ochrony danych można skontaktować 
się przez  e- maila: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub  tel. 32 606 13 23. 

3. Dane osobowe  podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych    
w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prac, sporządzenia 
protokołu, imiennych dyplomów oraz wydania nagród laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO),  

4. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, 
nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc. 

5. Dokumentacja fotograficzna prac i dane umieszczane na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook 
będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej, profilu społecznościowym Facebook 
administratora danych. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania. 
9. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie podanych 

danych narusza ich prawa lub RODO. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału   

w Konkursie. 
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