
UWAGA - KONKURS PLASTYCZNY !!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci 
z naszego przedszkola

do udziału w konkursie plastycznym

pt. „Ziemię kochamy, więc o nią dbamy”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu 

Nauczycielki odpowiedzialne: Aleksandra Januszewska, Magdalena Banaszkiewicz

Cel konkursu:

 Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 Uwrażliwienie  na  piękno  przyrody  i  konieczność  jej  ochrony  przed  różnorodnymi
zagrożeniami.

 Kształtowanie umiejętności obserwowania środowiska przyrodniczego.
 Rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

Uczestnicy:

 Konkurs adresowany jest do dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców (opiekunów).

Warunki uczestnictwa:

 Jeden  uczestnik  może  zgłosić  jedną  pracę plastyczną  w formacie  A4 wykonaną
techniką dowolną.

 Do pracy należy dołączyć  metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą grupy
przedszkolnej.(Załącznik 2)

 Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na
udział dziecka w konkursie oraz publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w
materiałach związanych z konkursem. ( Załącznik nr 1,3).



 Zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez organizatora.

 W  ocenie  prac  konkursowych  pod  uwagę  będą  brane  głównie:  praca  zgodna
z tematem, walory artystyczne oraz estetyka.

 Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność przedszkola.

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola.

 Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się dnia 23.04.2019.

Termin   dostarczania prac:

 Prace plastyczne należy dostarczać w terminie od 01 kwietnia do 19 kwietnia 2019 
roku do nauczycielek swoich grup. 

                 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:
Nauczycielki grupy „Marzyciele” i „Słowiki” 

Aleksandra Januszewska, Magdalena Banaszkiewicz



Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W  KONKURSIE  PLASTYCZNYM  ORGANIZOWANYM  PRZEZ  Przedszkole
Miejskie Nr 5 w Toruniu

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………….(imię i nazwisko) 
w konkursie plastycznym „Ziemię kochamy, więc o nią dbamy”.

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje
dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

…........…………………
Miejscowość i data

……………………………………………………………………
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

Załącznik nr 2

METRYCZKA

Imię i nazwisko dziecka:

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

Wiek dziecka ……………………………………………………………………….. ……........

Nazwa placówki ………………………………………………………………………………..

Nauczyciel / opiekun / rodzic, pod, którego kierunkiem została wykonana praca:

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



Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie  i  zbieranie  moich  danych  osobowych  przez  Przedszkole  Miejskie  Nr  5  w
Toruniu w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych
zwycięzców, imienia i nazwiska oraz wizerunku, na stronie internetowej organizatora, profilu
GOK na Facebooku, w artykułach prasowych promujących /podsumowujących konkurs oraz
publicznego odczytania powyższych danych podczas wręczania nagród.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art.
7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę
zostało  mi  przedstawione  w  wyraźnej  i  zrozumiałej  formie  oraz  poinformowano  mnie  o
warunku możliwości  jej  rozliczalności.  Zostałem również poinformowany o tym,  że dane
zbierane są przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Toruniu, o celu ich zbierania, dobrowolności
podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane
innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

….……………………………………...
czytelny podpis uczestnika konkursu lub rodzica dziecka poniżej 13 roku życia.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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).
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