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Regulamin konkursu plastycznego 

„PALMA WIELKANOCNA” 

Organizator konkursu : 

1. Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim.  

2. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Bartkowska, Kamila Muszyńska 

I. Cele konkursu:  

• kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, 

• rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, 

• przekaz wartości i tradycji ludowych.  

II. Adresaci konkursu. 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku: 

3-4 lat (I kategoria wiekowa), 

5-6 lat (II kategoria wiekowa),  

uczęszczające do placówek oświatowych, położonych na terenie Gminy Łysomice.  

      Obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie. 

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie.  

1. Każdy oddział przedszkolny wystawia do konkursu maksymalnie 3 prace, wyłonione na 

etapie wewnętrznym.  

2. Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi.  

3. Czas trwania konkursu od 3.03.2021r. do 19.03.2021r. 

4. Prace należy dostarczyć do dnia 19 marca 2021 roku do Przedszkola Publicznego Jelonek 

w Papowie Toruńskim. Przed wejściem głównym do przedszkola wystawione będzie pudełko, 

do którego należy wkładać prace konkursowe.  

Wraz z pracą należy dostarczyć komplet podpisanych zgód (załącznik nr 1 do regulaminu).  

Załącznika nr 1 nie muszą dołączać dzieci, uczęszczające do Przedszkola Publicznego Jelonek. 

Każda praca powinna mieć dołączoną kartę udziału (załącznik nr 2), którą należy przypiąć lub 

przykleić do pracy.  

5. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują warunki regulaminu. 

 

IV. Technika.  

1. Technika pracy - przestrzenna 

 V. Kryteria oceny: 

• pomysłowość i oryginalność pracy,  

• estetyka wykonania,  

• dobór materiałów, 

• samodzielność wykonania pracy. 
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VI. Nagrody.  

1.Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dn. 23.03.2021r. 

Planowane jest przyznanie 3 nagród oraz dyplomów w każdej kategorii wiekowej (w grupie 5- 

6 latków oraz w grupie 3-4 latków).  

VII. Postanowienie końcowe:  

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac na 

wystawie pokonkursowej oraz przetwarzanie danych osobowych autorów prac i ich opiekunów 

artystycznych na potrzeby konkursu. 

2. Prace konkursowe można odebrać do 26.03.2021r. w Przedszkolu Publicznym Jelonek po 

wcześniejszym zgłoszeniu oraz ustaleniu terminu w sekretariacie przedszkola  

Tel. 56 678 32 83  

3. Prace konkursowe wystawione będą w holu Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim.  

4.  Planowany termin przekazania nagród zwycięzcom konkursu oraz dyplomów do dnia 

26.03.2021r. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania 

konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałych zmianach. 

 

Klauzula informacyjna 

 Na podstawie art. 13 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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim (ul. 

Warszawska 24, 87-148 Papowo Toruńskie, tel.: 56 678 32 83).  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  

3.Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

promowania indywidualnych osiągnięć. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice przedszkolnej (nieograniczony krąg 

odbiorców). 

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 

rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, 

iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją 

indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie 

osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, które dane dotyczą nie jest 

zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 
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Załącznik nr 1  

Klauzula zgody 

 Proszę wstawić znak „X”  

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………………………………..  

                  (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie plastycznym –„Palma Wielkanocna”, organizowanym przez Przedszkole 

Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału 

w konkursie „Palma Wielkanocna”. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją 

wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego 

dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne 

Jelonek w Papowie Toruńskim. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku 

mojego i mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska oraz nazwy placówki, do której uczęszcza 

w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie 

Toruńskim jego wyników, osiągnięć i prac  na stronie internetowej przedszkola, Gminy 

Łysomice, portalach społecznościowych Gminy Łysomice, kronice przedszkolnej, gazetkach, 

broszurach, a także na gablotach i tablicach ściennych oraz wydawnictwach  w celach 

promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

 

      …………………………………… 

                                                                                       podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

Dane autora pracy:  

Imię …................................  Nazwisko …...............................................................  

Wiek …...............  

Nazwa szkoły, lub placówki …...........................................................................................................  

Adres …..............................................................................................................................................  

Telefon kontaktowy .................................……  

Nauczyciel/ opiekun  

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

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

                          podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


