
Regulamin Międzyprzedszkolnego         
Konkursu Plastycznego

„Dobry i zły bohater”

Organizator konkursu  
Przedszkole Nr 66 zaprasza dzieci wraz z nauczycielkami do wzięcia udziału                       
w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Dobry i zły bohater”.

Koordynatorzy konkursu:
Winiarczyk Elżbieta   ewiniarczyk@p66.lublin.eu
Mazur Renata   renatamazur@p66.lublin.eu
Baranowska Anna    abaranowska@p66.lublin.eu

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,
- dostrzeganie pozytywnych i negatywnych zachowań w postawach bohaterów literackich,
- czerpanie właściwych wzorów zachowań w oparciu o literaturę dziecięcą,
- rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych,

Zasady ogólne:  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat w następujących kategoriach:

I Kategoria: 3 - 4 lat  

II Kategoria: 5 - 6 lat  

Każda placówka może nadesłać maksymalnie 4 prace konkursowe.

Wymogi techniczne:
- format pracy A4, praca powinna być zalaminowana,
- technika dowolna, płaska, bez materiałów sypkich,

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczycieli.

Wymogi formalne:  
Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić :
1. Formularz zgłoszeniowy- Załącznik nr 1 do Regulaminu, 
2. Zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie - Załącznik nr 2 do Regulaminu
( co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte           
w niniejszym Regulaminie )
3. Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3                       
do Regulaminu



Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami:

Imię, nazwisko i wiek dziecka
Adres i telefon placówki

E-mail placówki
Imię i nazwisko nauczyciela kierującego

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć wraz z pracą konkursową. 

Prace nieopisane w powyższy sposób, do których nie dołączono zgody na udział w konkursie 
oraz prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Prace należy dostarczyć do 15 marca 2021 r. drogą pocztową lub osobiście na adres:  

Przedszkole Nr 66
ul. Jana Samsonowicza 33a

     20-485 Lublin 
( z dopiskiem – konkurs plastyczny)

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora (nie będą zwracane 
autorowi).  
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.  
Uczestnicy, przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, oświadczają,           
iż zgłoszona przez nich praca jest dziełem ich autorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631). Wyrażają
także zgodę na publikację zgłoszonej pracy przez Organizatora w budynku przedszkola.

Ocenie podlegać będzie:

- ciekawe przedstawienie tematu,
- samodzielność wykonania pracy,
- pomysłowość i oryginalność.

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów.
Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. 

Wszystkie przedszkolaki i nauczycielki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy          
za uczestnictwo w konkursie.   

Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi 
kontaktowymi podanymi w Formularzu zgłoszeniowym.   
Sposób przekazania nagród rzeczowych będzie ustalony telefonicznie.



Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679             
z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)  uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest
    organizator konkursu Przedszkole Nr 66 , ul. Jana Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin
2) Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażając zgodę na udział w konkursie,
     jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, 
     wiek oraz nazwa placówki uczestnika) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla 
    potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu oraz do publikacji danych osobowych (Imię 
    i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) . 
3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia
    zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.:  
    z uwagi na obowiązki archiwizacyjne. 
4) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu
    do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania    
    lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
    danych.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego

„Dobry i zły bohater”

Formularz zgłoszeniowy

LP. Imię i nazwisko uczestnika wiek Imię i nazwisko nauczyciela,
e-mail

I Kategoria wiekowa: 3-4-latki

1.

2.

3.

4.

II Kategoria wiekowa: 5-6-latki

1.

2.

3.

4.



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego

„Dobry i zły bohater”

Zgoda rodziców ( opiekunów prawnych ) na udział dziecka w konkursie
plastycznym organizowanym przez Przedszkole Nr 66 w Lublinie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………..…………………………………….

w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Dobry i zły bohater”
organizowanym przez Przedszkole Nr 66 w Lublinie. Wyrażam zgodę na

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka
( imię i nazwisko, wiek ) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie

z ustawą z dnia 10 maja 2018r. w ochronie danych osobowych
( tj. Dz. U. 2018r., poz. z. 1000 ).

Miejscowość i data                                                              Podpis rodziców 
                                                                                      ( opiekunów prawnych )    

…………………………………                          ………………………………    



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego

„Dobry i zły bohater”

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Ja, …………………………………………………
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu

( Przedszkole Nr 66 w Lublinie ) moich danych osobowych (imię, nazwisko,
adres e-mail ) w celach wynikających z organizacji Międzyprzedszkolnego

Konkursu Plastycznego „Dobry i zły bohater” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018r. w ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2018r., poz. z. 1000 ).

Miejscowość i data                                                              Podpis nauczyciela

…………………………………                          ………………………………    
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