
POWIATOWE BIENNALE GRAFIKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„ WODA  - KROPLA  - ŻYCIE” 
Organizowane przez: 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 

  
 

 

Zajmuje ponad 75% Ziemi. Wypełnia 60-70% organizmu człowieka. Tworzy około 80% mózgu.  
Chcielibyśmy zachęcić was do poruszenia tematu  nawiązującego do poszanowania wody, ukazania 

piękna „błękitnej planety”, przemyślanych wyborów konsumenckich oraz niemarnowania 

żywności. Zachęcamy do przejścia wodną ścieżką zapoznając się z materiałami zamieszczonymi 

poniżej: 

 

http://naszaziemia.pl/wiedza/woda-kropla-do-kropli/czy-wiesz-ze-1/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ve2kXpXTNE 

 

 

Zapraszamy do przygody z grafiką, która przekaże ważny komunikat dla przyszłych pokoleń – 

WODA KROPLA ŻYCIE 
 

1.  Cele konkursu: 

 zwrócenie uwagi na poszanowanie wody, promocja zdrowego trybu życia, dbania o piękno 

otaczającej przyrody, 

 ukazanie piękna Błękitnej Planety (stworzenia żyjące na ladzie i w wodzie), rzeki, oceany 

itp.), 

 zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności, 

 próba ukazania świadomych wyborów konsumenckich  , 

 inspiracja historią sztuki, literaturą w pokazaniu tematu nawiązującego do roli wody , 

 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik 

graficznych,  

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, poszukiwanie nowych 

form i środków wyrazu artystycznego, 

 wspieranie postaw twórczych. 

 

2. Zasady uczestnictwa: 

 konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży powiatu pszczyńskiego, klas 0-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów liceum, technikum, szkół zawodowych, 

 prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników 

konkursu, 

http://naszaziemia.pl/wiedza/woda-kropla-do-kropli/czy-wiesz-ze-1/


 w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe,  

 nadesłane prace prosimy nie zginać, nie rolować i nie oprawiać, 

 każda praca na odwrocie musi posiadać czytelny opis (autor, wiek, placówka, nauczyciel), 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz 

wypełnienie pisemnej zgody: oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna (w załączniku nr 1) 

trwałe umocowanie jej na odwrocie pracy, 

 do prac należy również dołączyć pisemną zgodę: oświadczenie nauczyciela (w załączniku nr 

2). 

3. Format:  A3, A4 

4. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 Tradycyjne techniki graficzne: monotypia, linoryt, drzeworyt, gipsoryt, kolografia, 

papieroryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, litografia, szablon, serigrafia oraz inne techniki 

druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego. 

 Grafika komputerowa (programy graficzne, pliki graficzne) 

 

5. Termin przyjmowania prac upływa 15.05.2020 r. Prace plastyczne należy dostarczyć 

osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:   Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej                                                                                                                    

                                                                          ul. 3 Maja 7,  43-200 Pszczyna 

lub mailem jako załącznik lub jako link do pobrania załącznika w przypadku dużego 

rozmiaru. 

 

6. Ocena prac, nagrody i prezentacja:  

 każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z kategorii wiekowych: 

I grupa: 6 - 10 lat, 

II grupa: 11 – 15 lat, 

III grupa: 15-19, 

 oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, 

 prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury, 

 Jury konkursu oceniać będzie: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy 

własnej, estetykę wykonania, 

 decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne, 

 osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o 

wynikach konkursu. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

 w uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym 

regulaminie, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

autora pracy zgłoszonej do konkursu, 

 warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury 

zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu, 

 wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do 

nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w 

nieograniczonym zakresie, 

 niniejszy regulamin i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej Organizatora: 

www.popppszczyna.pl  

 

 

 

 

 
 

http://www.popppszczyna.pl/


 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA  

w  POWIATOWYM BIENNALE GRAFIKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„ WODA   - KROPLA   - ŻYCIE” 
organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 

 

I. Wyrażam  zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

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

(nazwa i adres szkoły lub adres zamieszkania w przypadku zgłoszenia indywidualnego) 

  

II.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

 

III 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek, miejscowość i nazwa 

szkoły) na stronach internetowych i  portalach społecznościach organizatorów Konkursu, w publikacjach dotyczących 

Konkursu (katalogu), w szczególności informujących o  jego wynikach. 

 

IV 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje 

dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w  publikacji  okolicznościowej, 

na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że : 

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. 

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

4. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału  

dziecka w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

……………………………………………………… 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekun 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE  NAUCZYCIELA 

w POWIATOWYM BIENNALE GRAFIKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„ WODA   - KROPLA  - ŻYCIE” 
organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie  

 
 

                                                                                                                                                                                         

 Moje dane osobowe: 

 

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

imię i nazwisko 

 

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

nazwa i adres szkoły 

 

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

dane kontaktowe, telefon, e-mail 

 

 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych, w celach 

wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem 

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).  

 

 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich  danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły)  

na stronach internetowych i profilach w portalach społeczności owych organizatorów Konkursu w publikacjach 

dotyczących  Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych  jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Moje 

dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i 

mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

2. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Mam  prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania.  

4. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

Czytelny podpis nauczyciela i data 

 

 

………………………………………… 


