
Przedszkole Nr 66
serdecznie zaprasza dzieci i rodziców

do udziału                                            

w Wewnątrzprzedszkolnym Konkursie
Plastycznym organizowanym w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

pt. „Na wakacje wyrusz z książką”

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 
 Poznawanie utworów literatury dziecięcej jako forma 

spędzania czasu wolnego.
 Czerpanie właściwych wzorów zachowań w oparciu 

o literaturę dziecięcą.
 Propagowanie idei głośnego czytania dzieciom.
 Pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie spędzony

czas. 
 Rozwijanie wyobraźni dziecka oraz jego indywidualnych 

uzdolnień plastycznych.

1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających 
do Przedszkola Nr 66.



2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie 
przez dziecko ilustracji do dowolnej bajki, opowiadania, 
fragmentu książki, wiersza o tematyce wakacyjnej 
przeczytanej przez rodzica. 

3. Wymogi techniczne: 
- format pracy A4,
- technika dowolna, płaska, bez materiałów sypkich,
- do pracy należy dołączyć metryczkę  ( Załącznik nr 1)

4. Komisja konkursowa powołana przez organizatora 
konkursu dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
- ciekawe przedstawienie tematu,
- samodzielność wykonania pracy,
- pomysłowość i oryginalność.

5.Prace będą oceniane w następujących kategoriach 
wiekowych:
Kategoria I – 3-4 latki
Kategoria II – 5-6 latki

      W konkursie zostaną wyłonione I, II, III miejsca 
      w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

6. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają 
nagrody książkowe. Wszystkie dzieci otrzymają 
dyplomy za udział w konkursie. 

7. Prace należy składać do 27 czerwca 2022r. do Pań 
nauczycielek. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 czerwca 2022r.
na stronie internetowej przedszkola oraz w szatni 
przedszkola.  



9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją 
regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci. 

Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora 
(nie będą zwracane autorowi). 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

Wszystkie prace konkursowe zostaną umieszczone 
na Wystawie prac po zakończeniu 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.

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 
uczestnika ) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu oraz do publikacji danych osobowych 
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 

Wewnątrzprzedszkolnego 
Konkursu Plastycznego 

„Na wakacje wyrusz z książką” 

Metryczka  

Imię i nazwisko dziecka

Wiek dziecka

Tytuł i autor utworu 
literackiego 


