
 KONKURS MATEMATYCZNY  

„MAKIETA MOJEJ SZKOŁY” 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim. Konkurs realizowany 

jest w ramach projektu pn. “Małymi krokami do wielkich sukcesów” w ramach Programu 

edukacyjnego “Uczymy się z ANWILEM-V edycja”. 

2. Cel konkursu: 

 Dostrzeganie prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie, 

 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 

 Umiejętność konstruowania modeli figur przestrzennych. 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; 

 Zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, rozbudzanie spostrzegawczości; 

 Kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu 

trudnych zadań. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych, modelarskich. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów i ich rodziców klas VIII Szkół Podstawowych w Gminie Brześć 

Kujawski.  Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej makiety szkoły oraz najbliższego 

otoczenia do której uczeń uczęszcza. Makieta powinna być wykonana na sztywnym podłożu np. płycie 

styropianowej lub sztywnym kartonie, elementy makiety muszą być trwale połączone z podstawą tak, 

aby makieta nie uległa uszkodzeniu w czasie ewentualnego przewożenia. Wielkość makiety dowolna. 

4. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

 bogactwo formy brył , 

 zgodność z tematem konkursu, 

 zgodność z wymogami technicznymi konkursu, 

 oryginalność i pomysłowość, 

 estetykę wykonania. 

Werdykt jury jest ostateczny. 

5. Prace prosimy opatrzyć metryczką z danymi uczestników (imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, 

osoby współtworzące pracę, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki, który jest 

opiekunem ucznia). Metryczka winna być umieszczona na spodniej części podstawy. Ponadto należy 

zapoznać się z klauzulą informacyjną będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu, a formularz 

zgłoszenia wraz ze zgodami należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pracą. W imieniu osób 



niepełnoletnich formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny (brak złożonych dokumentów 

spowoduje odrzucenie pracy).

6. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2021 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Brześciu Kujawskim.

7. Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana w Szkole Podstawowej nr1 w Brześciu 

Kujawskim.

8. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16.04.2021 r. 

w Szkole Podstawowej nr 1 w  Brześciu Kujawskim.

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko ucznia …………................……………………………………………………………… 

wiek …………................………………………………………………………………............................. 

Klasa …………................………………………………………………………………............................ 

Nazwa szkoły …………................……………………………………………………………….............. 

Osoby współtworzące pracę …………................…………………………………………………...……. 

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel matematyki) …………………………………………………… 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
 
Ja …...................................................................................... jako rodzic*/ prawny opiekun* wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu rekrutacyjnym, 

na zasadach określonych w 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.U.UE.L.2016.119.1), przez Szkołę 

Podstawową Nr 1 w Brześciu Kujawskim w ramach konkursu ,,Makieta mojej szkoły” 

 

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

   Data, miejsce                                                                       podpis osoby wyrażającej zgodę  

                                                                                               na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE PRAC KONKURSOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej wykorzystanie pracy 

konkursowej mojego dziecka  

....................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

wykonanej w ramach konkursu ,,Makieta mojej szkoły” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 

1 w Brześciu Kujawskim, , w celach konkursowych, w szczególności do rozpowszechniania w 

nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, działaniach promocyjnych konkursu, 

publikacjach prasowych związanych z konkursem i realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w 

Brześciu Kujawskim  związanych z projektem ,pn. “Małymi krokami do wielkich sukcesów” w ramach 

Programu edukacyjnego “Uczymy się z ANWILEM-V edycja” jak również wystaw pokonkursowych.. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszą zgodę 

udzielam nieodpłatnie.  
 

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

   Data, miejsce                                                           podpis osoby wyrażającej zgodę  
                                                                                             
 

 

Zgodnie z art. 13 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Władysława Łokietka, ul. 

Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły w Brześciu Kujawski, 

tel. 54 252 -15-26,  e-mail sp1@brzesckujawski.pl  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można się skontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych tel. 54 234 51 78 , mailowo:dane.osobowe@brzesckujawski.pl . 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 

edukacyjnych związanych z konkursem 

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -  na podstawie zgody 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: uprawnione podmioty i organy publiczne wymienione w 

ustawach, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi informatyczne w 

zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, którym Administrator jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

jak również komisja konkursowa . 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków 

wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Władysława Łokietka, ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski lub 

mailowo: dane.osobowe@brzesckujawski.pl.  

10. Podanie danych osobowych Pana/Pani nie jest obowiązkowe, ale konieczne do realizacji celów, dla 

których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 




