
KONKURS PLASTYCZNY „Marzenia bezdomniaka”  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu  

i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych jest placówką obejmującą oddziaływaniem 

terapeutyczno–edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz pokrewnymi niepełnosprawnościami. 

Wszyscy wychowankowie Ośrodka nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do 

rozwoju, ale też rozwijają swoją wrażliwość i empatię poprzez różnorodne działania na rzecz 

ludzi oraz środowiska. Bardzo chętnie i aktywnie angażują się w inicjatywy o charakterze 

twórczym, jednocześnie promującym postawę szacunku dla przyrody ożywionej  

i nieożywionej. https://www.centrum-autyzmu.pl/o-nas 

Stowarzyszenie Dog Rescue to grupa  ludzi kochających zwierzęta, dla których ich 

los jest ważny. To organizacja non profit działająca na rzecz poprawy sytuacji bezpańskich  

i właścicielskich psów oraz kotów potrzebujących pomocy. Osoby tworzące Stowarzyszenie 

oraz wspierający ich wolontariusze, przemyślanymi działaniami chcą doprowadzić do 

rozwiązania problemu bezdomności zwierząt w Polsce. Motto SDR sprowadza się do trzech 

słów: Kochać, szanować, pomagać.  https://www.dogrescue.pl/o-nas 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych w  Krakowie  oraz Stowarzyszenie Dog Rescue serdecznie 

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Marzenia bezdomniaka”, którego celem 

jest: 

- kształtowanie osobowości uczniów, ich empatii oraz poczucia odpowiedzialności za swoje 

działania wobec zwierząt;  

- kształtowanie i utrwalanie postawy szacunku wobec istot żywych; 

- uwrażliwianie na potrzeby psów i kotów bezdomnych, porzuconych, skrzywdzonych, 

chorych, cierpiących; 

- ukazanie pracy charytatywnej organizacji non profit działającej na rzecz zwierząt;  

- motywowanie do  wspierania  organizacji działających na rzecz zwierząt;  

- motywowanie do aktywności twórczej; 

- rozwijanie wyobraźni, kreatywności; 

- prezentowanie własnych dokonań twórczych; 

 

 

 

https://www.centrum-autyzmu.pl/o-nas
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Zadanie konkursowe polega na: 

 indywidualnym lub grupowym (podczas zajęć z nauczycielem) zapoznaniu się  

z historiami wybranych  psów i kotów - przyczynami ich bezdomności, sytuacją 

zdrowotną, postępami w socjalizacji, nauką życia w mieście itp. oraz na obejrzeniu ich 

zdjęć lub filmów o nich zamieszczonych na funpag’u Przygarnij psiaka  

(np.: w albumie zbiorczym psów do adopcji) lub Przygarnij kociaka; 

 narysowaniu wizji przyszłości zwierzaka, którego los najbardziej poruszył Uczestnika 

konkursu. 

§1  Organizator i Uczestnicy Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie”,  

ul. Spadochroniarzy 1, 31-4555 Kraków oraz Stowarzyszenie Dog Rescue,  

ul. Krakowska 16i, 32-020 Wieliczka (adres do korespondencji Lednica Górna 30/1,  

32-020 Wieliczka). 

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, integracyjnych 

oraz powszechnych z trenu Małopolski. Prace oceniane będą w kategoriach klasy I-III oraz 

IV-VIII. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca I-III oraz wyróżnienia. 

 

§2 Czas trwania konkursu 

1. Zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do dnia 12 czerwca 2021r. na adres   

malopolski.konkurs.plastyczny@gmail.com    

 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021r. na stronie internetowej 

Centrum Autyzmu (https://www.centrum-autyzmu.pl/), funpag’u Centrum Autyzmu oraz 

Stowarzyszenia Dog Rescue  (Przygarnij psiaka).  

3. Publikacja nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi on-line w formie prezentacji 

multimedialnej na stronie oraz funpag`u  Centrum Autyzmu oraz na funpag`u  Dog Rescue 

(Przygarnij Psiaka) po ogłoszeniu listy nagrodzonych Uczestników.  

 

§3 Warunki udziału w konkursie 

1. Prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, dowolną techniką w formacie A3. 

2.  Komisja konkursowa będzie oceniać: pomysłowość i wyobraźnię, estetykę wykonania, 

zgodność pracy z tematyką i celami konkursu (nawiązanie do treści, zdjęć, filmów zwierząt 

do adopcji na funpag’u Przygarnij psiaka lub Przygarnij kociaka).  

3. Nadawca przesyła zdjęcie  pracy na adres:  malopolski.konkurs.plastyczny@gmail.com    

    Plik ze zdjęciem powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika.  
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4. Organizator nie określa maksymalnej liczby prac z danej placówki. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania nadesłanych prac, 

tym samym opiekun/rodzic Uczestnika konkursu przenosi na organizatorów nieodpłatnie 

autorskie prawo do pracy konkursowej w zakresie wykorzystywania do celów promocji                               

i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach.  

6. Pytania dotyczące konkursu „Marzenia bezdomniaka” można kierować na adres: 

malopolski.konkurs.plastyczny@gmail.com 

8.  Rodzice/opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie, zobowiązani są do podpisania 

zgód oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych i przesłania jego scanu/zdjęcia wraz z pracą konkursową.  

 

§ 4 Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

 

2. Komisja konkursowa dokona wyboru spośród prac konkursowych i przyzna nagrody 

główne (I-III) oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

 

3.  Zdobywcy I miejsca oprócz nagrody rzeczowej otrzymają certyfikat uprawniający ich do    

nadania imienia psiakowi  lub kociakowi pod opieką Dog Rescue.  

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i sposobie  

ich przekazania/przesłania.  

 

4. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone  na stronie internetowej Centrum Autyzmu,  

w zakładce STREFA UCZNIA, pod hasłem „małopolski konkurs plastyczny - Marzenia 

bezdomniaka”. 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Specjalny  

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń  

Rozwojowych” z siedzibą w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy 1 i są one podawane  

celu przeprowadzenia i promowania małopolskiego konkursu plastycznego „Marzenia  

bezdomniaka”. 

Informujemy, że:  

1.Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody pr

zed jej wycofaniem.  

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich usunięcia.  

3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od czasu konkursu (dokumentacja 

w formie papierowej), lub do czasu usunięcia ich przez administratora (zdjęcia, wyniki konku

rsu na stronie internetowej, funpage).  

4. Odbiorcą są podmioty świadczące dla nas obsługę techniczną w zakresie ww. mediów  

5.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro

ny Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Wyrażanie zgody jest dobrowolne.  

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w Konkursie.  

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.  

9. Podstawę prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.  

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Marlena Dyrek e-mail:  inspektor1@mjo.krakow.pl  

 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 1   

 KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS  „Marzenia bezdomniaka” 

Imię i nazwisko Uczestnika: ....................................................................................................   

Imię wybranego bezdomniaka *):  kot .................................      pies .......................................... 

 Adres zamieszkania/korespondencyjny Uczestnika:  

Ulica:....................................................................... nr domu............  nr mieszkania.........  

 Miejscowość................................................... kod pocztowy....................................  

Nr telefonu Rodzica/Opiekuna Prawnego    ..................................................................  

Adres e-mail Rodzica/Opiekuna Prawnego ..........................................................................  

Nazwa Szkoły Uczestnika:  ………………………………………………………………….. 

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

Klasa : .............................  

Adres szkoły Uczestnika:  

Ulica:...................................................................................... Nr............................  

Miejscowość:............................................................kod pocztowy...........................  

Nr telefonu szkoły ………………………….……...  

Adres e-mail szkoły…………………………………………….….…  

Imię i nazwisko nauczyciela kierującego na konkurs :  ..........................................................   

 

Załącznik nr 2 

Metryczka :  

Imię i nazwisko dziecka: ...........................................  

Klasa:  ...........................................  

Nazwa i adres placówki: ....................................................  

Numer telefonu placówki:...................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela:...............................................  

Niepełnosprawność: TAK NIE *)  

 

*) - zaznaczyć właściwe  



Załącznik nr 3   

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego .……...…………………............. 

w konkursie „Marzenia bezdomniaka”  organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie oraz Stowarzyszenie Dog Rescue. 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu mojego 

dziecka/ podopiecznego przez organizatora konkursu oraz upublicznienie  nadesłanej pracy  

w ramach działalności organizatora.   

 

.................................                                                       ............................................................  

 Miejscowość i data                                                        Podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


