
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 

ul. Zakątek 2 

30-076 Kraków 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU HISTORYCZNO-EKOLOGICZNEGO 

„EKOLOGICZNA SZOPKA KRAKOWSKA” 

 

 

I. Regulamin konkursu: 

1. Regulamin określa zasady oraz szczegółowe warunki uczestnictwa 

w konkursie. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz 

wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 1). 

 

II. Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 4, 

ul. Zakątek 2, 30-076 Kraków.  

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Machinko-Witek, Katarzyna 

Kupecek, Jakub Śliwa. 

 

III. Cele konkursu: 

1. Cel główny:  

Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek 

krakowskich oraz propagowanie postaw proekologicznych. 

2. Cele szczegółowe: 

− poznanie regionu oraz tradycji związanych z szopką krakowską, 

− kształtowanie postaw proekologicznych poprzez wykorzystanie 

surowców wtórnych do stworzenia szopki, 

− zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony 

środowiska, 

− prowadzenie twórczych działań plastyczno-technicznych wspierających 

rozwój uczniów. 

 

 

 

 



IV. Adresaci konkursu: 

1. Głównymi adresatami konkursu są:  

− uczniowie szkół specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w wieku od 8 do 25 lat, 

− w konkursie mogą brać udział zarówno całe grupy lub klasy, jak 

i indywidualni uczniowie 

2. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursie może sprawować 

kilku nauczycieli z jednej placówki. 

 

V. Czas trwania konkursu: 

1. Data rozpoczęcia: 24.10.2022r. 

2. Data zakończenia: Prace konkursowe należy składać w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2 w nieprzekraczalnym 

terminie 08.12.2022r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: 19.12.2022r. na stronie internetowej 

szkoły oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

VI. Uczestnictwo w konkursie: 

1. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie do pracy 

konkursowej oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, 

uczestnika/uczestników dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (zał. nr 2). 

3. Ogłoszenie konkursu zostanie opublikowane po jego zakończeniu na 

stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie 

(http://zss4krakow.pl/), na Facebooku ZSS nr 4 oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

4. Każda praca winna zawierać następujące informacje: 

a. imię i nazwisko 

b. wiek, klasa 

c. placówka 

d. e-mail 

e. imię i nazwisko opiekuna 

5. Organizatorzy nie zwracają otrzymanych prac oraz ewentualnych kosztów 

przesyłki. 

6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

 

http://zss4krakow.pl/


VII. Zadanie konkursowe: 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przestrzennej szopki 

krakowskiej z wykorzystaniem surowców wtórnych (np. plastikowych, 

szklanych, papierowych) przez grupę uczniów lub uczestnika 

indywidualnego.  

2. Format pracy – dowolny. 

3. Technika pracy – dowolna. 

 

VIII. Kryteria przyznawania nagród: 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

organizatora na podstawie następujących kryteriów: 

− innowacyjność, pomysłowość, oryginalność 

− ilość i różnorodność wykorzystanych materiałów recyklingowych 

− estetyka wykonania 

2. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę, oprócz walorów artystycznych – 

przede wszystkim samodzielność wykonania i wkład pracy uczestnika. 

3. Nagrody należy odebrać osobiście po ogłoszeniu wyników w sekretariacie 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

IX. Informacje końcowe: 

1. Wystawa prac konkursowych będzie dostępna w okresie świątecznym 

w kościele Rzymskokatolickiej Parafii Błogosławionej Anieli Salawy 

w Krakowie, al. Kijowska 29. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół 

Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2.  

Dane te będą wykorzystane i przetwarzane w celach związanych 

z realizacją konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*ZAŁĄCZNIKI: 

załącznik nr 1 
do konkursu plastyczno-technicznego 

„EKOLOGICZNA SZOPKA KRAKOWSKA” 

organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie 

 

KARTA UCZESTNIKA  

BIORĄCEGO UDZIAŁ W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 

PLASTYCZNO-TECHNICZNYM  

PT. „EKOLOGICZNA SZOPKA KRAKOWSKA” 

 

1. Nazwisko i imię ucznia/uczniów: 

……………………….……..…………….………………………………………

………………………….……..…………….……………………………………

………………………….……..…………….…………………………………… 

……………………….……..…………….……………………………………… 

 

2. Klasa i wiek autora: 

……………………….……..…………….………………………………………

………………………….……..…………….……………………………………

………………………….……..…………….…………………………………… 

……………………….……..…………….……………………………………… 

 

3. Nazwa placówki: 

……………………….……..…………….………………………………………

………………………….……..…………….…………………………………… 

 

4. Adres placówki: 

……………………….……..…………….………………………………………

………………………….……..…………….…………………………………… 

 

4. Telefon placówki/fax/e-mail 

……………………….……..…………….………………………………………

………………………….……..…………….…………………………………… 

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 

……………………….……..…………….……………………………………… 

……………………….……..…………….……………………………………… 

 



załącznik nr 2 
do konkursu plastyczno-technicznego 

„EKOLOGICZNA SZOPKA KRAKOWSKA” 

organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie 

 

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół 

Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2. 

Dane te będą wykorzystane i przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu.  

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

Agnieszka Sowa 

inspektor5@mjo.krakow.pl 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na: 

− przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych 

z udziałem w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 

w Krakowie, 

− publikację na stronie internetowej oraz Facebooku Zespołu Szkół Specjalnych nr 

4 w Krakowie wizerunku, imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka 

w informacjach dotyczących konkursu i zajętego miejsca 

− umieszczenie zdjęć pracy konkursowej mojego dziecka 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data        podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

* Powyższe oświadczenie powinno być podpisane przez rodziców każdego uczestnika. 

mailto:inspektor5@mjo.krakow.pl

