
  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach 

serdecznie zaprasza uczniów klas I -IV  

oraz klas V -VIII 

do udziału w  konkursie na prezentację multimedialną (klasy V-VIII) 

oraz prace plastyczną (klasy I- III) 

zorganizowanym pod hasłem: 

„Każdy inny – wszyscy równi” 

 

Postanowienia ogólne  

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Każdy inny – wszyscy równi”  

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr. 1 w Pabianicach. 

3. Koordynatorem konkursu jest Dagmara Stępkowska 

4. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-8  ( podział na zadania ) 

5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego 

postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

Główne założenia konkursu  

Konkurs jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – 

Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” 

Cele konkursu  

1. Pokazanie osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jako osoby w 

pełni wartościowej.  

2. Zachęcanie do otwarcia się na osoby ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, do traktowania ich jako równoprawnych członków społeczności.  

3. Budowanie atmosfery tolerancji dla środowiska osób za specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

Warunki uczestnictwa w konkursie  



1. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I -VIII uczęszczający do szkoły 

podstawowej nr, 1, których prace spełniają wymogi konkursu i zostaną 

przekazane do oceny Jury konkursowego w terminie przewidzianym w 

niniejszym regulaminie.  

2. Przez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi 

odpowiednio opisanych prac uczniów wraz z podpisanymi załącznikami. 

3. Konkurs ma charakter szkolny, a udział w nim jest bezpłatny.  

Zasady Konkursu  

1. „Każdy inni – wszyscy równi” - to motyw przewodni konkursu.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie prezentacji 

multimedialnej zgodnej z celami konkursu obrazującej temat: „Każdy inny – 

wszyscy równi”. – dla uczniów klas  V-VIII 

3. Uczestnik może złożyć jedną pracę - prezentację wykonaną w programie 

Power Point.  

4. Prezentacja może składać się max. z 15 slajdów.  

5. Na stronie tytułowej należy zamieścić imię i nazwisko autora pracy oraz 

nazwę szkoły. 

6. Uczniowie klas  I- I V przygotowują plakat ,rysunek ,obraz do motywu 

przewodniego. 

7. Zgłoszenie prac następuje poprzez: 

  Uczniowie klas V-VIII przesyłają  prace konkursowe oraz załącznika nr 

1, drogą mailową na adres d.stepkowskasp1@gmail.com Plik należy zapisać w 

formacie [imie_nazwisko_klasa np. JanKowalskiklasa VA] – do 20 listopada. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pracy przez organizatora w ciągu 

3 dni od przesłania pracy, należy skontaktować się z koordynatorem konkursu; 

 Uczniowie klas I-IV dostarczają prace do wychowawców bądź 

koordynatora do 20 listopada , prace podpisane imię ,nazwisko klasa. 

8. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje Organizator Konkursu.  

mailto:k.zelazna@sp1soch.pl


9. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do dokonania wymaganej do 

publikacji obróbki materiału.  

10. Uczestnik konkursu zgadza się na zamieszczenie pracy multimedialnej 

zgłoszonej do konkursu, na stronach internetowych szkoły , a także na inne 

formy utrwalenia i prezentacji nadające się do rozpowszechniania (np. nośniki 

elektroniczne, ulotki), w celach promocyjnych przez Organizatora.  

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, 

zniszczenia źle przesłanych prac.  

12. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie, 

wykonania pracy bez naruszania prawa autorskich  

Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu  

Konkurs rozpoczyna się 05.10.2022 i trwać będzie do 15.11.2022r  

Przewidziany finał  3grudnia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

 

Jury konkursu i kryteria oceny  

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.  

2. Każda prezentacja zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana 

indywidualnie. Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:  

a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,  

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,  

c) estetyka i forma pracy, 

d) samodzielność wykonania 

Nagrody w konkursie  

1. Każdy uczeń otrzyma dyplom. 

2. Dla laureatów przewidziane są nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. 

 

Postanowienia końcowe  



1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu.  

2. Spory związane z konkursem będą rozwiązywane przez Organizatora 

konkursu, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 

konkursie. 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Każdy inny – wszyscy równi” 

 

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka 

w konkurskie  

pt. „Każdy inny – wszyscy równi”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 

I. Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:  

 

…………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko dziecka, klas) 

 

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, klasa) 

na stronie internetowej i portalu społecznościowym organizatora konkursu, w publikacjach 

dotyczących konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. Jednocześnie 

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

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Szkoła Podstawowa nr 1 

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 stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. 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. 

…………………………………. 

miejscowość, data 

…………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 


