
REGULAMIN OGÓLNOMIEJSKICH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. 

Ekspresja twórcza  w dowolnych technikach oparciu o wybrane pozycje literatury dziecięcej 

1. Warsztaty adresowane są dla dzieci z oddziałów zerowych w przedszkolach                 

i szkołach podstawowych oraz dla uczniów z klas III-IV oraz klas VI-VII szkół 

podstawowych Miasta Gliwice. 

2. Organizatorami warsztatów są: 

- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

  w Gliwicach 

- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach 

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

CELE WARSZTATÓW: 

1. Zapoznanie dzieci z wybranymi fragmentami pozycji książkowych nawiązujących          

do tradycji świąt Bożego Narodzenia.  

2. Promowanie wartości czytelniczych wśród  uczestników warsztatów.  

3. Tworzenie prac  plastycznych w wybranych przez uczestników technikach 

plastycznych, technikach malarskich, metodzie de coupage i innych. 

4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się za pomocą języka sztuki. 

5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie kompetencji społecznych.  

6. Integracja placówek oświatowych  Miasta Gliwice. 

 

TERMIN I MIEJSCE I PRZEBIEG WARSZTATÓW 

1. Termin warsztatów: 18 grudnia 2018 w godz. 10.00 -  13.00 

2. Miejsce przeprowadzenia warsztatów: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej    

w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 3 



3. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi 

technikami twórczymi.  

4. W drugiej części warsztatów dzieci słuchają fragmentów literatury o tematyce 

zimowej, bożonarodzeniowej, a następnie wykonują prace plastyczne inspirowane 

prezentowanymi im tekstami. 

5. Dzieci z oddziałów zerowych wykonują prace w zespołach dwuosobowych, 

uczniowie ze starszych kategorii wiekowych pracują indywidualnie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Pisemne zgłoszenia uczestników wraz z nauczycielem-opiekunem przyjmowane są 

do 26 listopada 2018 r. Należy je składać do skrytki Zespołu Przedszkoli Miejskich  

nr 2 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej. Karta zgłoszenia 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

2. Każda zainteresowana placówka może zgłosić dwoje dzieci i jednego opiekuna 

artystycznego – nauczyciela prowadzącego. 

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie danych osobowych  

w karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów warsztatów i nie będą  

udostępnione podmiotom trzecim.  

5. Prace uczestników warsztatów będzie można podziwiać w holu Urzędu Miejskiego     

na I piętrze.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Uczestnicy warsztatów oraz ich opiekunowie artystyczni otrzymają podziękowania     

w dniu zakończenia warsztatów. 

2. Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały plastyczne. 

3. Uczestnicy proszeni są o strój odpowiedni do zajęć plastycznych.  

4. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania  

się do poleceń prowadzącego.  

 



UWAGI KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w warsztatach, uczestnicy akceptują jego regulamin. 

2. Prace wykonane podczas warsztatów przechodzą na własność organizatorów i nie 

będą zwracane ich autorom. 

3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 

4. Autorzy nagrodzonych prac wezmą udział w profesjonalnych warsztatach 

ceramicznych. 

Koordynatorzy warsztatów:  

Maria Konar,  

Renata Kluska,  

Anna Krasowska,  

Bogna Dobrakowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY PLASTYCZNE O TEMATYCE ŚWIĄT  

BOŻEGO NARODZENIA 

DANE UCZESTNIKÓW:     

Imię i nazwisko………………………………………………Wiek……………Klasa/grupa………… 

 

Imię i nazwisko………………………………………………Wiek……………Klasa/grupa………… 

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:   

Imię i nazwisko………………………………Telefon………………Adres mailowy……………….... 

 

PLACÓWKA:     

Nazwa…………………………………………Adres…………………………………………………… 

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści 

regulaminu warsztatów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatorów.  

……………………………… 

data i podpis nauczyciela opiekuna 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WARSZTATACH 

PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ organizowanym przez OM NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty, ZPM nr 2, SP nr 21 oraz MBP w Gliwicach oraz na: 

 przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów konkursu 

 upublicznienie wizerunku dziecka (zdjęcie w prasie) 

 wykorzystanie pracy stworzonej przez dziecko celach wystawowych z podaniem imienia, 

nazwiska i wieku dziecka. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów* i akceptuję jego zapisy.  

           

           

         ……………………… 

      podpis rodzica 

*regulamin jest dostępny w placówce, do której uczęszcza dziecko oraz na stronach 

www.sp21.gliwice.pl, www.pm6gliwice.blogspot.com, www.biblioteka.gliwice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp21.gliwice.pl/
http://www.pm6gliwice.blogspot.com/


 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Organizatorzy przetwarzają następujące dane osobowe uczestnika warsztatów: imię i nazwisko, 

wiek, klasę/grupę, do której uczęszcza oraz dane osobowe jego nauczyciela opiekuna: imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - podane w zgłoszeniu konkursowym oraz wizerunek 

(dziecka, nauczyciela opiekuna) zarejestrowany w czasie trwania warsztatów. 

2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Organizacja 

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty z siedzibą w Gliwicach przy        

ul. Plebańskiej 4/1 (44-100 Gliwice).  

3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się telefonicznie: pod numerem 

telefonu 517-961-160, poprzez mail: solidpogl@gmail.com lub pisemnie pod adresem 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty ul. Plebańska 4/1,     

44-100 Gliwice. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. Ich 

niepodanie uniemożliwi wzięcie w nich udziału.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia warsztatów, prowadzenia 

dokumentacji, wydania upominków i podziękowań, prezentacji uczestników i ich prac  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze.  

7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb warsztatów będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a w przypadku, gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody – nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.  

8. W celu realizacji warsztatów organizatorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

osobom z nimi współpracującym w zakresie obsługi organizacyjnej  

9. Każdy, kto podał organizatorom swoje dane osobowe ma prawo do żądania:  

a. dostępu do swoich danych osobowych,  

b. sprostowania danych,  

c. usunięcia danych,  

d. ograniczenia przetwarzania danych,  

e. przenoszenia danych.  

10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody                     

na przetwarzanie danych osobowych, osoba, której dane są przetwarzane oraz rodzic (opiekun) 

dziecka, którego dane są przetwarzane ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Zgodę można odwołać przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej 

wskazanej w punkcie 3 powyżej lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych.  



 


