
Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 363  
im. prof. Witolda Doroszewskiego ul. Rozłogi 10 w Warszawie,  

zapraszają do udziału w: 
 

KONKURSIE EKOLOGICZNO-LITERACKO-PLASTYCZNYM 
 

 O kropelce wody, co w świecie miała przygody 
 
 
 
 
 

POD HONOROWYM PATRONATEM URSZULI KIERZKOWSKIEJ BURMISTRZA 
DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konkurs realizowany w terminach: 

 
do 15.03.2021r. - dostarczenie wykonanych prac, 

19.03.2021r. - rozstrzygnięcie konkursu 
22.03.2021r. - ogłoszenie wyników na stronie organizatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNO-LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

 
O KROPELCE WODY, CO W ŚWIECIE MIAŁA PRZYGODY 

 
 

 
POD HONOROWYM PATRONATEM PANI URSZULI KIERZKOWSKIEJ  

BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY 
 

Projekt współfinansuje Dzielnica Bemowo 
 

 
Nazwa konkursu: 

Konkurs ekologiczno-literacko-plastyczny:  
O kropelce wody, co w świecie miała przygody. 

 
1. Organizatorzy: 
 
Szkoła Podstawowa Nr. 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego, ul. Rozłogi 10, 
01-310 Warszawa. 
 
2. Cele konkursu: 

 

 popularyzowanie wiedzy ekologicznej dotyczącej wody, 

 rozwijanie zdolności układania opowiadania, wymyślania historii i tworzenia 
książeczki 

 kształtowanie poprawnej wypowiedzi pisemnej na dany temat, 

 rozwijanie zdolności literackich, 

 rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych związanych z tworzeniem 
książeczki, 

 kształtowanie umiejętności wcielania się w role autora, ilustratora i wydawcy. 
 
 

3. Adresaci konkursu: uczniowie klas II – III szkół podstawowych. 
 

4. Zasięg konkursu: konkurs ma charakter dzielnicowy (Dzielnica Bemowo 
m.st. Warszawy) 
 

5. Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 



 uczestnik pisze, ilustruje i składa w książeczkę opowiadanie o kropelce wody 
co w świecie miała przygody, 

 prace (gotową książeczkę wraz ze zgłoszeniem do konkursu -  Załącznik 1 do 
Regulaminu), dostarczamy bezpośrednio do organizatora konkursu lub 
przesyłamy pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda 
Doroszewskiego ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa.  

 do dnia 15.03.2021r. przynosimy lub przesyłamy prace, 

 konkurs jest jednoetapowy, 

 prace przechodzą na własność organizatora. 
 

6. Terminy: 
 

 dostarczenie gotowych prac do dnia 15.03.2021r., 

 rozstrzygnięcie konkursu dnia 19.03.2021r., 

 ogłoszenie wyników na stronie organizatora konkursu dnia 22.03.2021r.           
w Światowy Dzień Wody. 

  
7. Kryteria oceny prac konkursowych: 
 

 Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury wybrane przez 
organizatorów, a ocenie poddane będą następujące elementy: 
- zgodność pracy z tematem konkursu, 
- poprawność gramatyczna i językowa, 
- ciekawe przedstawienie opowieści, 
- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne książeczki. 

 Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianie. 
 

8. Nagrody dla laureatów: 
 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody pocieszenia      
i dyplomy. Wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 363 lub 
w sytuacji trwającej epidemii przekazane szkołom przez organizatora do dnia 
31 marca 2021 r.  

 
9. Postanowienia końcowe: 

 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 
konieczność. 
Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne 
rozstrzygać będzie jury. 
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej 
oraz Facebooku Szkoły Podstawowej Nr 363 imion i nazwisk laureatów 
konkursu oraz ich prac. 
 
Wszelkich informacji o konkursie udziela: Sylwia Strigl-Marek pod nr tel. 
535720408 
 
Koordynatorki konkursu: Sylwia Strigl-Marek, Wioletta Wacławik, Joanna 
Iwańczuk. 



Załącznik 1 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA na Konkurs ekologiczno-literacko-plastyczny 
o kropelce wody, co w świecie miała przygody, organizowany przez Szkołę 
Podstawową Nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego ul. Rozłogi 10, 01- 310 
Warszawa. 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………….. 

 
2. Nazwa oraz adres szkoły………………………………………………………. 
 
3. Klasa/wiek uczestnika………………………………………………………….. 
 
4. Tytuł książeczki………………………………………………………………….. 
 
5. Imię i nazwisko nauczyciela……………………………………………………. 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,  ………………………………………………                  
                                                                                               (imię i nazwisko dziecka)  
w Konkursie  na zasadach określonych w regulaminie konkursu.  

 
………………………………..…… (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych 

zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 

………………………….…….…… (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia 

i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego 

wyników konkursu, przez organizatora konkursu, tj. Szkołę Podstawową nr 363 im. 

prof. Witolda Doroszewskiego, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa.  

 
……………………………..……… (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło 
obowiązywać Rozporządzenie 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).  
 
 
 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Szkoła 
Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego, ul. Rozłogi 10, 01-310 
Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: sp363@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie: 22 666 53 46 
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione 
do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa.  
3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie 
będzie się odbywać.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  
5. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:  
▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 
RODO),  
▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),  
▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 
RODO),  
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),  
▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 
▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)  
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej 
wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 
zgody.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do załatwienia sprawy w Szkole Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda 
Doroszewskiego.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami.  
10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie               
z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.  
11. Wyrażenie zgody na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne                 
z akceptacją regulaminu danego konkursu. 
 
………………………………………………  
miejscowość i data,                                                     
 
………………………………………………. 
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  

mailto:sp363@edu.um.warszawa.pl

