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II Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„PROJEKT PIERNIK” 

Tematem drugiej edycji jest: „Toruński Piernik Pokoju” 

Konkurs obejmuje szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego 

„Toruński Piernik Pokoju” – zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie piernika (formy 

piernikowej, czyli prostego graficznego rysunku), który powinien zawierać elementy: kojarzące się z pokojem 

na świecie lub gestem pokojowym oraz elementy kojarzące się z Toruniem (gotycka cegła, architektura, 

Mikołaj Kopernik itp.), projekt powinien składać się z prostych znaków ciekawych form plastycznych 

i  przemyślanej  kompozycji. (projektując piernik trzeba pamiętać aby elementy były na tyle duże aby można 

było na podstawie projektu wykonać formę piernikową). 

Temat tegorocznego konkursu wiąże się z zaistniałą sytuacją, czyli wojną rosyjsko-ukraińską. Wszyscy 

żyjemy tymi wydarzeniami i mamy nadzieje, że wojna dobiegnie końca. Toruński Piernik Pokoju ma być 

symbolem nadejścia lepszego jutra. 

Cele konkursu: 

- upowszechnianie inicjatyw twórczych i artystycznych,  

- pogłębianie wiedzy na temat architektury Torunia oraz jego kultury, 

- zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania tematyką i tradycją pierników toruńskich,  

- rozwijanie tradycji wypieku pieników poprzez współczesne działania,  

- rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej,  

- stworzenie możliwości prezentacji i uzdolnień dzieci.  

 

Konkurs przeznaczony dla dzieci z klas z województwa kujawsko-pomorskiego: 

 I-III szkół podstawowych; 

 IV-VIII szkół podstawowych; 

 szkół ponadpodstawowych. 

 

Technika wykonania projektu to rysunek odręczny w kolorze lub czarno-białym (kredki, cienkopis, pisak, 

tusz, pro markery) w formacie A4 . 

Termin nadsyłania prac: 29.04.2022 (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Szkoła Podstawowa Nr 15 

w Toruniu, ul. Ignacego Paderewskiego 5/11, 87-100 Toruń. 

Ogłoszenie wyników nastąpi: 06.05.2022 na profili FB: @sp15torun, oraz stronie internetowej szkoły. 

Planowany wernisaż: 06.2021 połączony z wręczeniem nagród. 

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko, klasa oraz wiek autora pracy, 

imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub 

placówki oświatowej. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą załączyć zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 1) dla potrzeb promocyjnych. 

Prace zgłoszone do konkursu zostają własnością organizatora. 

Prace wykonujemy indywidualnie i samodzielnie. 

 

Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria : 

- oryginalność projektu, kreatywność; 

- zgodność z tematem; 



- estetyka pracy. 

 

Prace będą rozpatrywane w czterech kategoriach 

I - klasy I-III szkoły podstawowej;  

II - klasy od IV – VI szkoły podstawowej 

II - klasy od VII –VIII szkoły podstawowej 

III - szkoły ponadpodstawowe 

Nagrody: 

 

Pierwsze miejsce  

Nagroda w postaci stworzenia drewnianej formy piernikowej wedle projektu przez toruńskiego artystę 

Roberta Tomczyka ufundowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu oraz wypiek 

piernika w formie (laureat otrzymuję wypieczonego piernika). Nagrody rzeczowe od Prezydenta Miasta 

Torunia. Nagroda ufundowana przez Żywe Muzeum Piernika w Toruniu w postaci warsztatów w Żywym 

Muzeum Piernika dla całej rodziny oraz słodka niespodzianka. 

Drugie miejsce 

Nagrody rzeczowe od Prezydenta Miasta Torunia, słodka niespodzianka. 

Trzecie miejsce 

Nagrody rzeczowe od Prezydenta Miasta Torunia, słodka niespodzianka. 

 

 

Osoba do kontaktu: 

koordynator konkursu: Ewa Fiałkowska  

ewafialkowska3@gmail.com 

 

Ważne! 

Poniżej klauzule i zgody! Prace bez tych załączników zostaną odesłane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

ZGŁOSZENIE DO 

II Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„PROJEKT PIERNIK” 

  

Imię i nazwisko autora pracy: _________________________________________________________________________ 

 

Klasa: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Nazwa szkoły i adres: _______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Adres e-mail / numer telefonu opiekuna prawnego do kontaktu: 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam że: 

  

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem II edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Projekt Piernik” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Toruniu i akceptuję jego warunki;  

2. wyrażam zgodę na udział: _________________________________________________________ (imię i nazwisko autora pracy) 

w/w konkursie; 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w jego działalności statutowej (m.in.: 

wystawa prac konkursowych);  

4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone;  

5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich; za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,  

6. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia w czasie przenosi 

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, 

nadawanie i reemitowanie;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach 

danych;  

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów 

i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;  

7. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu 

wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy 

konkursowej.  

8. zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:  

 

……………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu, czyli jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula 

informacyjna) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 

zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Szkoła Podstawowa Nr 15 w Toruniu z siedzibą 

w Toruniu przy ul. Ignacego Paderewskiego 5/11.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) 

za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 611 89 92.  

3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, a także w działalności statutowej 

Organizatora – Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu, w szczególności celem przetwarzania jest realizacja zadań 

dydaktyczno-wychowawczych tj.: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej 

wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie 

nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1036). 

5. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 

w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu 

dostarczenia nagrody.  

6. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.  

7. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie, na stronie 

internetowej i stronie Facebook Szkoły Podstawowej Nr 15  w Toruniu oraz w mediach (radio, telewizja) w związku z promocją 

działalności statutowej Organizatora Konkursu.  

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) – przez czas określony w tych przepisach.  

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało 

jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.  

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej w sposób 

zautomatyzowany.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów 

związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową oraz stronę 

Facebook Szkoły Podstawowej 15 w Toruniu, w mediach (radio, telewizja) oraz w ramach działalności statutowej Organizatora.  

 

 

…………………………………………  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

…………………………………………………  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

  

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz z nazwą szkoły w związku z 

udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 

 

…………………………………………………  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 


