
 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

SUPER BOHATER „CREATIVO” 

 
REGULAMIN: 

 
ORGANIZATOR: CREATIVO Akademia Twórczości s.c., ul. Strumykowa 23 lok. U7,  
03-138 Warszawa. 
 
TEMAT: Super bohater „Creativo”. 
Zadaniem konkursowym jest stworzenie postaci super bohatera o imieniu „Creativo” oraz opis jego mocy, które 
czynią go super bohaterem 

 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU:   
        

• Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne. 

• Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej. 

• Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci 

ADRESACI KONKURSU: dzieci w wieku przedszkolnych, dzieci i młodzież szkoły podstawowej. 

KRYTERIA OCENY:  

• Pomysłowość 

• Własna interpretacja 

• Walor estetyczny 

• Dobór technik 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Prace przekazane na konkurs mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej i w dowolnym 
formacie.  
(Między innymi: rysunek, malarstwo, rzeźba, techniki multimedialne, animacja poklatkowe, techniki 
mieszane) 

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, własna interpretacja, estetyka wykonania pracy, różnorodność 
zastosowanych środków plastycznych i ich dobór. 

3. Praca powinna zostać przygotowana samodzielnie przez uczestnika. 
4. Możliwe jest dostarczenie tylko jednej pracy. 
5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 
6. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów w każdej kategorii wiekowej. 
7. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane: 

• opis mocy super bohatera „Creativo” – jakie cechy czynią go super bohaterem?  

• imię i nazwisko dziecka 

• wiek dziecka (rok urodzenia) 

• imię i nazwisko opiekuna 

• Telefon, e-mail 
8. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych dziecka – (załącznik nr. 1 i załącznik nr. 2) 
9. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@creativo.waw.pl 

mailto:kontakt@creativo.waw.pl


10. W możliwym terminie prace powinny zostać dostarczone osobiście do siedziby Creativo Akademii 
Twórczości na ul. Strumykowej 23 lok U7. 

11. Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Zajdel, 502-477-989, kontakt@creativo.waw.pl  
12. Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez 

uczestników konkursu. 
  

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY: 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.04.2020 r. na stronie www.creativo.waw.pl i facebooku 
https://www.facebook.com/CreativoAkademiaTworczosci/ 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury. 
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu. 

2. W przypadku braku zgody rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na publikację imienia i 

nazwiska Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w konkursie. 

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego na                      

konkurs wyraża zgodę na udział Uczestnika w konkursie oraz akceptuje w całości warunki regulaminu 

konkursu plastycznego „Super bohater Creativo” 

4. Organizatorzy niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne. 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o 

miejscu zajętym przez laureatów konkursu oraz zdjęć prac laureatów konkursu na stronach 

internetowych oraz fanpage’u i w mediach społecznościowych, po uzyskaniu odpowiednich zgód od 

rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu.  

 
  

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CreativoAkademiaTworczosci/


 

 

Załącznik nr. 1 do regulaminu Konkursu Plastycznego pt: „super bohater Creativo” 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………...………………………………, jako rodzic / prawny opiekun dziecka 
……………………………………………………………………………, oświadczam, że: 

 

1. Wrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie Plastycznym pt: „super bohater Creativo” 
(zwanym dalej Konkursem). 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki 
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych 
zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie 
do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

4. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej 
i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby 
przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu. 

 
 

………………............................................ 
data, podpis rodzica / prawnego opiekun 

 
 
 
 
Załącznik nr. 2 do regulaminu Konkursu Plastycznego pt: „super bohater Creativo” 
 
OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA Konkursu Plastycznego: „Super bohater Creativo” dotyczące 
ochrony danych osobowych. 
 
Rodzic / prawny opiekun oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem 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) został poinformowany iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu tj. CREATIVO Akademia Twórczości s.c.  
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu: 

przygotowania, przeprowadzenia oraz promowania konkursu przeprowadzonego przez CREATIVO 
Akademię Twórczości s.c. w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
................................................................... 
data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 
 

 


