
Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Eko ozdoba ogrodowa” 

Organizator konkursu: 

1. Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim. 

2. Koordynatorzy konkursu: Aleksandra Janus, Weronika Trzebniak, Justyna Peszek. 

I. Cele konkursu:  

• propagowanie wśród dzieci i ich rodziców idei ochrony środowiska, 

• zachęcanie do segregowania śmieci oraz powtórnego ich wykorzystania przy 

tworzeniu prac plastycznych, 

• zachęcanie do twórczej aktywności, 

II. Adresaci konkursu. 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku: 

     3-lat (I kategoria wiekowa), 

     4- latki (II kategoria wiekowa), 

     5- latki (III kategoria wiekowa),  

 Wszystkie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie. 

 III. Warunki uczestnictwa w konkursie.  

1. Każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczno- techniczną. 

2. Praca może być wykonana we współpracy z rodzicem.  

3. Czas trwania konkursu od 20.04.2021r. do 04.05.2021r. 

4. Do wykonania pracy należy użyć różnorodnych odpadów i surowców wtórnych. 

5. Zdjęcie pracy oraz wypełniony załącznik 1 (skan lub zdjęcie) należy wysłać do dnia 

04 maja 2021 roku drogą elektroniczną na adres: aleksandra.janus@przedszkole-

jelonek.pl 

6. Uczestnik konkursu przesyłając pracę konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie 

poprzez e-mail informacji związanych z konkursem. 

7. Prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą podlegały ocenie. 

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

 

IV. Technika.  

1. Technika pracy – przestrzenna. 

 V. Ocena prac: 

1. Na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-jelonek.pl w zakładce 

aktualności zostanie umieszczony link do aplikacji padlet. 

2. Link aktywny będzie w czasie trwania konkursu. 

3. W aplikacji padlet organizator zamieści galerię prac konkursowych. 

4. Każda praca otrzyma numer do głosowania w górnej części zdjęcia. 

5. Kolejność umieszczania zdjęć w galerii jest losowa. 
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6. Głosowanie odbędzie się od 06.05.2021r. do 09.05.2021r. do godziny 19.00. 

7.  Karta do głosowania zostanie umieszczona 05.05.2021r. na stronie internetowej 

przedszkola www.przedszkole-jelonek.pl w linku do aplikacji padlet (obok prac 

konkursowych). 

8. Prawo do głosowania mają wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Publicznego Jelonek. 

9. Opiekun prawny/ rodzic oddaje dwa głosy na wybrane przez siebie prace. 

10. Głosy rodziców/prawnych opiekunów, którzy oddają jeden głos tylko na swoją pracę 

nie będą uwzględnione w głosowaniu. 

 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana do dnia 11.05.2021r. 

na stronie internetowej organizatora www.przedszkole-jelonek.pl  

2. Prace laureatów, jak i pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, mogą być również 

prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy zostanie podane 

każdorazowo na stronie internetowej organizatora www.przedszkole-jelonek.pl ).  

 

VII. Nagrody.  

1. Planowane jest przyznanie 3 nagród głównych w każdej kategorii wiekowej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego 

poziomu artystycznego konkursu. 

3. Każda praca zostanie nagrodzona dyplomem za udział w konkursie. 

 

 

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. Zwycięzcy konkursu poproszeni zostaną o dostarczenie prac konkursowych do 

siedziby Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim. Prace zwycięskie należy 

dostarczyć do sekretariatu przedszkola do 14.05.2021r. 

3. Prace zostają własnością przedszkola.   

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

17.05.2021r.   

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

konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałych 

zmianach. 
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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). 

6. 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.  

7.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 

Dane autora pracy:  

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

Wiek …...............  

Nazwa szkoły, lub placówki 

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

Adres 

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

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

Nauczyciel/ opiekun …………………………….. 

 

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

 

 

                                                                                      podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 


