
Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Moja Rodzina – rodzinny konkurs plastyczny” 

 

Postanowienia ogólne: 

 

Organizator: 

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24 87-148 Łysomice. 

 

Koordynatorzy: 

Milena Gil, Klaudia Nadachewicz  – nauczyciele przedszkola 

 

I. 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Jelonek w 

Papowie    Toruńskim w wieku 3 - 6 lat oraz do dzieci uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych placówek oświatowych z terenu Gminy Łysomice.  

2. Dzieci wykonują pracę przy niewielkiej współpracy z rodzicem. Jeden uczestnik może 

wykonać    jedną pracę. 

 

II. 

Laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach wiekowych, z których jury wyróżni po 3 prace: 

- 3 latki i 4 latki 

- 5 latki i 6 latki 

-oddziały „0” 

 

III. 

Zasady konkursu: 

1. Temat konkursu: „Moja Rodzina – rodzinny konkurs plastyczny” 

 

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką i formacie przy niewielkiej 

pomocy rodzica. 

 



3. Prace należy dostarczyć dniach 11-27 maja 2022 roku do sekretariatu Przedszkola 

Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim. Wraz z pracą należy dostarczyć komplet 

podpisanych zgód (załącznik nr 1 do regulaminu). Każda praca powinna mieć dołączoną kartę 

udziału (załącznik nr 2), którą należy przypiąć lub przykleić do pracy. 

 

4. Zdjęcia prac wyłonionych w konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej 

przedszkola pod adresem: www.przedszkole-jelonek.pl 

 

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 31.05.2022 r. 

 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego 

Jelonek w Papowie Toruńskim www.przedszkole-jelonek.pl 

 

IV. 

Kryteria oceny pracy plastycznej: 

- zgodność z tematem 

- pomysłowość w ujęciu tematu 

- walory artystyczne 

- wkład pracy własnej 

- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych 

- estetyka wykonanej pracy 

 

V. 

Cele konkursu: 

- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci 

- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi 

- wzmocnienie więzi rodzinnych 

- motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej 

pracy 

 

 

 

 

http://www.przedszkole-jelonek.pl/


VI. 

Nagrody: 

- nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu 

- upominki i dyplomy dla autorów prac wyróżnionych 

 

VII. 

Skład jury: 

-przewodniczący jury: Pani Wioleta Jędrzejewska, Przewodnicząca Rady Rodziców 

- Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim Pani Joanna Wojtulska 

- Koordynatorzy konkursu Pani Milena Gil i Pani Klaudia Nadachewicz 

 

VIII. 

Postanowienia końcowe: 

1. Nagrody zostaną przekazane przez koordynatorów wychowawcom laureatów. 

 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autorów prac i ich opiekunów w celu wzięcia udziału w 

konkursie plastycznym „Moja Rodzina”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 

Regulaminie w trakcie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego 

powiadomienia o zaistniałych zmianach. 

 

3. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej Przedszkola Publicznego 

               Jelonek w Papowie Toruńskim www.przedszkole-jelonek.pl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkole-jelonek.pl/


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.Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

Klauzula zgody  
Proszę wstawić znak „X”  

 

 

…………………………………………………………..  

(imię i nazwisko dziecka)  

 

w konkursie plastycznym –„Moja Rodzina”, organizowanym przez Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie 

Toruńskim.  

udziału w konkursie 

„Moja Rodzina”. 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.  

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 



 


