
III Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej „Niebo do wzięcia” 
GDYNIA 2022/23 

 
ORGANIZATOR: Fundacja Przytulny Domek 
WSPÓŁPRACA: Odział Morski PTTK w Gdyni, Gdyńska Szkoła Społeczna 
PATRONAT: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent miasta Gdyni 
 
Cele konkursu: 

1. Rozwijanie twórczości plastycznej wśród dzieci. 
2. Rozbudzanie wyobraźni młodego człowieka. 
3. Uwrażliwienie na piękno całego świata. 
4. Zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie. 
5. Zachęcanie do życia w przyjaźni z naturą. 

 
REGULAMIN przeglądu: 

1. Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 
2. Szkoła może przesłać nie więcej niż 15 prac. Prosimy o dyscyplinę w tej kwestii. 
3. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie ok. 21 prac, które znajdą się na wystawie (miejsce i czas 

zostaną podane w późniejszym terminie). Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy uczestnictwa, 
a opiekunowie podziękowania. 

4. Indywidualne prace poddane zostaną życzliwemu oku jury w kategoriach wiekowych: 
- 5-7 lat, - 8-10 lat, - 11-14 lat.  

5. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, collage (ostrożnie z łatwo odpadającymi materiałami). 
6. Format prac A 3 lub A 4.  
 

Termin nadsyłania prac do 14 kwietnia 2023 r. Prace nadesłane po terminie, niepodpisane lub w innym 
formacie nie będą brane pod uwagę. Wyniki przeglądu do 12 maja 2023 r. Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie 
dyplomów i upominków wyróżnionym artystom odbędzie się w maju 2023 r. (dokładna data, godzina i miejsce 
podane zostaną w późniejszym terminie). 
 Placówki otrzymają telefonicznie lub mailem zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy, potwierdzenie 
terminu oraz miejsca wręczenia dyplomów i upominków.  
 
 Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nauczyciel kierujący— opiekun 
artystyczny (imię i nazwisko), adres szkoły z telefonem i mailem. Opiekuna prosimy o jedną zbiorczą kartę 
zgłoszenia uczestników z wyraźnymi danymi szkoły (nie dotyczy indywidualnych zgłoszeń) oraz ewentualnie 
o dołączenie zgody rodziców/opiekunów prawnych, akceptujących Politykę Prywatności znajdującą się na stronie 
internetowej fundacji. Udział dziecka w przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem na to zgody rodzica/opiekuna.
  

Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do zamieszczenia prac na stronie 
fundacji, wystawy pokonkursowej w miejscach użyteczności publicznej, np. w bibliotekach oraz do aukcji prac 
na rzecz fundacji.  
 Życzliwego spojrzenia dokonuje powołane przez organizatora konkursu jury, które zwraca  uwagę na: 

 interesująca i właściwa interpretacja tematu, 

 samodzielność (!) wykonania pracy, 

 ogólne wrażenia artystyczne pracy. 
 

Informacje o przeglądzie można uzyskać telefonicznie: 885 280 333, mailowo: 

justyna.sudzik@gmail.com na stronie www.przytulny-domek.pl.  
 

Polityka Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.przytulny-domek.pl. 

Adres korespondencyjny: 
Gdyńska Szkoła Społeczna 

ul. Wolności 25, 81-327 Gdynia 
 „Niebo do wzięcia” 

mailto:justyna.sudzik@gmail.com
http://www.przytulny-domek.pl/
http://www.przytulny-domek.pl/


 

…………………………………………………………… 

miejscowość, data 
 

 

pieczątka szkoły*  
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  

 
OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEGLADZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 

„Niebo do wzięcia” 2022/23 
 

 

Nr** - numer pracy  uzupełnia organizator przeglądu  
 

Lp. Nr** IMIĘ I NAZWISKO KL WIEK OPIEKUN ARTYSTYCZNY (i pełne imię) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

* dla szkół, nie dotyczy indywidualnych uczestników 
 

podpis…………………………………………… 
 

telefon do kontaktu ……………………………………………………… 

mail do kontaktu …………………………………………………………… 

 

 



Zgoda 

na udział w Przeglądzie Twórczości Plastycznej „Niebo do wzięcia” 2022/23, nieodpłatne wykorzystanie dzieła 

plastycznego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Przytulny Domek  

Ja ……………………………………………………….………………………    (imię i nazwisko), 

niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział w przeglądzie, nieodpłatne wykorzystanie dzieła mojego dziecka/moich 

dzieci: ………………………………………………….………………………… oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Przytulny Domek z siedzibą w Gdyni, przy ul. Jowisza 76, 

posługującą się nr NIP 958-169-040; REGON: 382639654. 

Równocześnie oświadczam, że chcę, by dzieło było oznaczone wyżej podanymi: imieniem, imieniem i nazwiskiem 

/następującym pseudonimem …………………………………………………………….. ………………….………  

(odpowiednie podkreślić/wypełnić). 

 

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

miejsce i data                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przytulny Domek z siedzibą w Gdyni przy ul. Jowisza 76, fundacja@przytulny-domek.pl, tel. 885 280 333. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w przeglądzie. Dane są przetwarzane w celu realizacji przeglądu i opracowania jego efektów. Mogą 
być udostępnione sponsorom przeglądu do celów kontroli finansowej. Są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających 
z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji przeglądu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego 
z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania 
z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
Informacje o Polityce Prywatności znajdują się na www.przytulny-domek.pl. 
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