
 

Prezydent Miasta Suwałk i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 

zapraszają dzieci i uczniów z suwalskich szkół do wzięcia udziału w konkursie 

„Patriotyzm współczesnego Polaka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Patriotyzm współczesnego Polaka” 

pod hasłem: „Patriotyzm lokalnie malowany” 

 

 

 

      Dla uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej klasy IV–VII (§ 3 pkt 3): 

 forma – plakat wykonany techniką grafiki komputerowej , 

 tematyka pracy musi nawiązywać do tematu konkursu „Patriotyzm współczesnego 

Polaka”, 

 do konkursu należy zgłaszać prace wykonane w technice komputerowej; praca polega 

na opracowaniu projektu elektronicznej grafiki, o wymiarach minimum 1024x768 px, 

którą można zamieścić np. na stronach internetowych; prace należy zapisać 

w formacie .jpg i wysłać na adres rskibicki@sodn.suwalki.pl, 

 jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę (praca musi być indywidualna), 

 praca musi być samodzielna, 

 w e-mailu należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka/ucznia, wiek 

dziecka/klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna dziecka/ucznia; 

każde zgłoszenie w tej kategorii będzie potwierdzone przez organizatora drogą 

elektroniczną. 

 załączniki poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu „Patriotyzm współczesnego Polaka” pod hasłem: „Patriotyzm lokalnie malowany” 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 

Imię i nazwisko 

autora/autorów pracy 
 

Szkoła/przedszkole/placówka 

oświatowa 
 

Kategoria  

(proszę podkreślić) 
kat. I   /   kat. II   /   kat. III   /   kat. IV   /   kat. V   /  kat. VI 

Imię i nazwisko nauczyciela 

– opiekuna ucznia 

oraz telefon kontaktowy 

 

 

  



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu „Patriotyzm współczesnego Polaka” pod hasłem: „Patriotyzm lokalnie malowany” 

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia małoletniego 
 

Ja niżej podpisana/ny będąca/cy rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka  

 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie „Patriotyzm współczesnego 

Polaka” pod hasłem „Patriotyzm lokalnie malowany” - organizowanym przez Suwalski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach;  

 Udzielam w imieniu małoletniego organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej 

i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach 

internetowych organizatorów Konkursu, emitowanie pracy konkursowej w mediach, 

powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych i 

edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z 

działalnością organizatora Konkursu; 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych 

dziecka zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 

poz. 922), na potrzeby organizacji i promocji Konkursu (publikacje, Internet, telewizja); 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez 

organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), na cele związane 

z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, 

Internet, telewizja. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................                               ............................................................................ 
            (data i miejsce)                                                          (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


