
 

"Na pustyni jest się trochę samotnym. 

 Równie samotnym jest się wśród ludzi " 

- pisał Antoine de Saint Exupéry w "Małym księciu". 

- Cytat ten zdaje się doskonale opisywać świat osób ze spektrum Autyzmu. 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

"Autyzm. Bądź bliżej." 

 

Od wielu lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Co roku  

aktywnie włączamy się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

Z doświadczenia wiemy, że osoby z autyzmem mimo swoich ograniczeń maja wiele pasji 

i zainteresowań. Potrafią śmiać sie, płakać, wyrażać swój sprzeciw i chęci. Wiemy też jak trudno 

jest im wyrazić swoje potrzeby i znaleźć zrozumienie w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że dzięki 

konkursowi słowo Autyzm stanie się dla Was bliższe i zrozumiałe. 

 

                                                          Nauczyciele Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu 

 

 

Regulamin 

§ 1 

Ogólne informacje 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Autyzm. 

Bądź bliżej.”, organizowanego przez Specjalny Osrodek Szkolno–Wychowawczy  

w Warlubiu. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

obchodzonego 2 kwietnia. 

3. Celem konkursu jest: 

 pogłębianie wiedzy o autyzmie 

 kształtowanie tolerancji wobec osób ze spektrum autyzmu 

 kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania emocji 

 propagowanie idei integracji. 



4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

5. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VII-VIII oraz klasy IV – 

VI szkoły podstawowej. 

6. Każda praca powinna być zaopatrzona na odwrocie w kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik 

nr 1 regulaminu. 

7. Zadaniem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w formacie 

A3 lub A4. 

8. Temat pracy dotyczy Szerzenia Świadomości Autyzmu i może przyjąć formę plakatu 

informacyjnego, logo bądź po prostu pracy plastycznej przedstawiającej aspekty życia  

osoby z autyzmem  borykajacej  się z codziennymi trudnościami takimi jak np.  

komunikacja, bodźce sensoryczne. 

9. Termin nadsyłania prac mija 30.03.2023 roku. 

 

 

§ 2 

Zasady udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie: klas 7-8 oraz klas 4-6 szkół podstawowych. 

2. Podpisane prace (wg  § 1 pkt 6) należy złożyć do 30.03.2023r. w sekretariacie SOSW 

w Warlubiu ul. Szkolna 8 z dopiskiem "Konkurs plastyczny". 

3. Koordynatorkami konkursu są: 

 p. Aleksandra Szalacha, Sylwia Leiszys,  Monika Kruszczyńska - tel. 663567980 

 

§ 3 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Zwycięzców konkursu wybierze powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 03.04.2023 roku, a wręczenie nagród odbędzie się 

w Gminnym Ośrodku  Kultury, Promocji i Rekreacji  w maju 2023 roku w ramach 

obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej -"Gala Talentów". 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora Konkursu 

(http://soswwarlubie.pl i na Facebooku SOSW) oraz przesłane drogą elektroniczną na 

podany w metryczce pracy konkursowej adres mailowy. Tą drogą zostaną także przekazane 

informacje dotyczące przyznania i wręczenia nagród. 

4. Nagrodzone prace będą zaprezentowane podczas obchodów Dnia Godności Osoby 

Niepełnosprawnej -"Gala Talentów" organizowanego przez Specjalny Osrodek Szkolno–

Wychowawczy w Warlubiu. 



 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest  Specjalny 

OsrodekSzkolno–Wychowawczy z siedzibą  w Warlubiu przy ul. Szkolna 8. 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców konkursu będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

 imię i nazwisko 

 nazwa i adres placówki wraz z e-mailem i nr telefonu 

 klasa. 

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania  o wynikach konkursu. 

7. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu. 

8. Dane uczestników konkursu nie będą  udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

Organizatorowi praw autorskich oraz możliwości publikacji prac na stronie internetowej, 

a także w innych celach promujących wiedzę na temat autyzmu. 

2. Przekazane prace stają się własnością Organizatora. 

3. Karta zgłoszenia do konkursu zawierająca metryczkę, oświadczenie o zapoznaniu się 

z regulaminem konkursu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 



 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do  Konkursu Plastycznego  -  „Autyzm. Bądź bliżej.” 

 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

 

 

Klasa  

 

Nazwa i dokładny adres placówki, nr 

telefonu i e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………., dnia………………………….. 

…………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ORAZ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę  na przetwarzanie   danych osobowych  mojego  dziecka   

………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka) przez  Specjalny 

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warlubiu, ul. Szkolna 8 w celu  przeprowadzenia     Konkursu 

Plastycznego -  „Autyzm. Bądź bliżej.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zgoda obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres placówki, nr 

telefonu, e-mail placówki. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora na potrzeby konkursu 

wizerunku  mojego dziecka    …………………………………………………(imię i nazwisko 

dziecka) utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej. 

3. Oświadczam, ze zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

 

…………..…………………………………………………………… 
podpis  rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu 

 
 

 

 



 


