
Konkurs „Nasze Wigilie”

Zespół Szkół SASR w Trzcinicy zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych

powiatu jasielskiego na konkurs interdyscyplinarny „Nasze Wigilie”.

I. Celem konkursu jest:

- upowszechnienie wiedzy o tradycjach świątecznych,
- kultywowanie lokalnych tradycji,
- popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 
- rozwijanie zainteresowań, integracja i kreatywność.

II. Uczestnicy konkursu:

Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  podstawowych   (klasy  7  i  8)
powiatu jasielskiego. 

III. Kategorie i temat konkursu

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach

1. Opowiadanie na 1 wybrany temat: „Moja najpiękniejsza wigilia” lub „Zwyczaje wigilijne
w moim domu”

Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę literacką napisaną samodzielnie, ok. 3 strony
A4, czcionka 14. Jury oceniać będzie pomysłowość, język i styl pracy. 

2. Praca plastyczna „Idą Święta”

Wykonanie  pracy  plastycznej  dowolną  techniką,  tematycznie  związanej  z  Wigilią  
i Świętami.

3. Stroik lub inna ozdoba świąteczna wykonana samodzielnie przez uczestnika.

4.  Kartka świąteczna z życzeniami w języku angielskim lub niemieckim zaprojektowana 
i wykonana samodzielnie przez ucznia



IV.  Każdy uczeń  może  zgłosić  do  konkursu tylko  jedną  pracę  z  wybranej  przez  siebie

kategorii. Każda szkoła może zgłosić do 5 uczestników. Prace powinny być podpisane (imię

i nazwisko, klasa, nazwa szkoły) Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych

osobowych. (załącznik)

V. Komisja konkursowa oceniać będzie oryginalność, pomysłowość i estetykę pracy.

VI. Prace konkursowe przyjmowane będą do 10 grudnia 2021r. do godz. 14

Z uwagi na pandemię można wysyłać prace lub ich fotografie, mailowo na adres Zespołu

Szkół SASR w Trzcinicy zs@zstrzcinica.pl 

VII. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  17 grudnia 2021r. o godz. 10 na stołówce

Zespołu  Szkół  SASR  w  Trzcinicy.  Zwycięzcy  otrzymają  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe

(m.in. smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, głośniki)

Dodatkową nagrodą – niespodzianką będzie udział uczestników 

w „Warsztatach kulinarnych z Grubciem”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie !!!

Organizator: 

Zespół Szkół SASR w Trzcinicy
Trzcinica 79
38- 209 Przysieki
Tel. 13 44 290 28
e- mail: zs@zstrzcinica.pl



Załącznik

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem  danych  uczestników  konkursu  jest  Zespół  Szkół  Stowarzyszenia

Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy z siedzibą Trzcinica 79, 38-209 Przysieki

We  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  można  się

kontaktować  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:

m.hendzel@zstrzcnica.pl 

Dane  osobowe  uczestników  przetwarzane  będą  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane

dotyczą lub rodzica/ opiekuna prawnego, w celu:

- udziału w konkursie „Nasze Wigilie”

-  promocji  konkursu  poprzez  publikację  danych  osobowych  na  stronie  internetowej

administratora oraz innych portalach społecznościowych powiatu jasielskiego

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Uczestnikom  przysługuje  prawo  do  wglądu  w  swoje  dane,  do  ich  poprawiania  oraz

uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

Udzielona  zgoda  na  przetwarzanie  danych  dla  celów  konkursowych  jest  dobrowolna  

i niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego

dziecka dla celów konkursu „Nasze Wigilie” i jego promocji.

                                                                           

Imię i nazwisko


