
UWAGA RODZICE ! 

Zapraszamy! 

Przedszkole imienia Juliana Tuwima 
Jest najfajniejsze w mieście. 

Dajemy słowo lepszego nie ma, 
Lecz posłuchajcie coś jeszcze. 

Jako, że miasto nasze kochamy 
I chcemy je trochę rozsławić 

To ogłaszamy konkurs na wierszyk 
No kto z Was się z nami zabawi? 

Teraz podaję tytuł wierszyka, 
By wszystko napisać jasno 

Bo z powyższego ono wynika 
„TORUŃ – TO MOJE MIASTO” 

 

Serdecznie zapraszamy 

do udziału w konkursie literackim  

pt. „Toruń – moje miasto” 

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator: 

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: 

Ilona Stefanowska, Kinga Luda – nauczycielki z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu 
 
 

Cele konkursu: 

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci, 

• upowszechnianie kultury żywego słowa, 

• poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, 

• rozwijanie wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji, 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

• zacieśnianie więzi rodzinnych. 
 
 
 
 



 

Uczestnicy: 

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców lub innych członków 
rodziny (opiekunów). 
 

Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z rodzicami lub innymi członkami rodziny. 

• Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę (wiersz lub fraszkę). 

• Pracę należy dostarczyć w formie tekstowej (drukowanej), podpisanej (na odwrocie) imieniem i 
nazwiskiem, nazwą grupy oraz wskazaniem członka rodziny przy współudziale którego powstała. 
(załącznik nr 2, do pobrania na stronie internetowej przedszkola) . 

• Zgłaszając pracę uczestnik (prawny opiekun dziecka)  wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie 
oraz publikowanie prac na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem. ( 
załącznik nr 1,3 do pobrania na stronie internetowej przedszkola). 

• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych 
bez wypłacania honorarium autorskiego. 

 
Przebieg konkursu: 

 

• Od 30.05.2022r. do 10.06.2022r. przyjmowanie prac konkursowych. Po tym terminie prace nie będą 
przyjmowane. 

• Od 13.06.2022r. do 17.06.2022r. ocena prac przez Jury konkursowe, powołane przez organizatora. 

• 22.06.2022r. ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. 

• Każdy z uczestników otrzyma dyplom - podziękowanie za udział w konkursie. 

• Prace przechodzą na własność organizatora. 

• Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola. 

• Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej przedszkola. 

• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 
Kryteria oceny: 
 

Prezentowane utwory (wiersze, fraszki) będą oceniane przez jury według następujących kryteriów: 
• ogólne wrażenie artystyczne, 
• kultura słowa, 
• oryginalność prezentowanego utworu. 
 

 

Życzymy dobrej zabawy! 

Organizatorzy: 

Ilona Stefanowska, Kinga Luda 

 

 



 

Załącznik nr 1 
 
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIEC KA 
W KONKURSIE LITERACKIM „Toru ń – moje miasto” 
ORGANIZOWANYM PRZEZ Przedszkole Miejskie Nr 5 w Tor uniu. 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
…………………………………………………………….(imię i nazwisko)  
W konkursie literackim pt. „ Toruń – moje miasto”. 
 
2. Wyrażam zgodę na 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, nazwisko i dziecka: 
…………………………………………………………………………….................................. 
 
Nazwa grupy: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Rodzic (opiekun) pod kierunkiem którego praca została wykonana: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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). 
    

 

 

 

 

 


