
 Ogólnopolski konkurs etyczny 

„Inny – nie znaczy gorszy” 
Regulamin 

1. Organizator:  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku 

2. Koordynator:  p. Dorota Maleszka i p. Agnieszka Trętowska 

3. Cele:  

✓ zainteresowanie uczniów problematyką etyczną 

✓ zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji 

✓ rozwijanie uzdolnień plastycznych 

✓ popularyzacja  formy plakatu 

 
4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas 4-8 bez względu na to, czy uczęszczają na zajęcia etyki, czy 

też nie. 
 

5. Tematyka konkursu:  

 Należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny -  nie znaczy gorszy”. Oprócz ilustracji na  plakacie 

powinno być zamieszczone hasło „Inny -  nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, 

wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.  
 

6. Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną. 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią 

kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, 

wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. 

Napisy są często przetworzone artystycznie. 
 

7. Technika:  dowolna (może zawierać odstające elementy).     
 

8. Format:  tylko A3  (prace w innym formacie nie będą oceniane). 
 

9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem; estetyka wykonania;  kreatywność w doborze materiałów; gama 

kolorystyczna; pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu. 
 

10. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 
 

11. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób 

trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. 
 

12. Termin dostarczania prac do organizatora: do wtorku  14 marca 2023r. (liczy się data wpływu do placówki). 
 

13. Miejsce dostarczania prac:   

  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 , ul. Lawendowe Wzgórze 5,   80-175 Gdańsk;  

                                               z dopiskiem: Konkurs „Inny – nie znaczy gorszy” 
 

14. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na 

opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Każda praca powinna być 

zaopatrzona w kartę zgłoszenia  (załącznik). 
 

15. Wyniki Konkursu „Inny – nie znaczy gorszy” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

http://zsp6.edu.gdansk.pl 
 

16. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą. 
 

17.      Uwagi końcowe.  Koordynator:    

 

    p. Dorota Maleszka  -  d.maleszka@zsp6.edu.gdansk.pl 

    p. Agnieszka  Trętowska  -   ag.t@wp.pl 

 
 
 

 

 

Załącznik  

http://zsp6.edu.gdansk.pl/
mailto:d.maleszka@zsp6.edu.gdansk.pl
mailto:ag.t@wp.pl


Karta zgłoszenia pracy do 

Ogólnopolskiego konkursu etycznego pt. „Inny – nie znaczy gorszy”  

 

Imię i nazwisko autora pracy: ........................................................................................................................... 

 

Wiek:  ................ lat ;                           

 

Klasa   ................  
 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia: ............................................................................................... 

 

Nazwa szkoły: .......................................................................................................... 

 

Adres szkoły: .......................................................................................................... 

 

Numer telefonu szkoły: .......................................................................................................... 
 

Fax.:  ................................................. 
  

e-mail:   .......................................................................................................... 
 

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Inny – nie znaczy 

gorszy” i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z jego zasadami. 
 

…………………………………………… 

     Podpis opiekuna/ nauczyciela 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka:  

 

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

w zakresie: imienia, nazwiska i wieku oraz nazwy instytucji, którą uczestnik reprezentuje w celu organizacji i 

promocji konkursu plastycznego pt.  „Inny – nie znaczy gorszy”. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść.   

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację (wystawa szkolna, strona www szkoły, itp.) pracy konkursowej w 

materiałach promujących działalność Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku. Niniejsza zgoda obowiązuje 

do czasu jej wycofania. 

 
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Art.6 ust. 1 a) RODO. 
 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż okres świadczenia usługi lub do czasu wycofania tej zgody. 
3. Dane nie będą udostępniane innym zew. podmiotom. 
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

` Data ..................................          ............................................... 
                                               Podpis Rodziców 


