
REGULAMIN KONKURSU 

             „ Jesienne masowanie, rymów zbieranie” 

   Konkurs powstał na kanwie prezentowanych przez prof. Martę Bogdanowicz w zbiorze 

 „ Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” rymowanek z masażykami. 

„Zabawy oparte na dotyku zwane „masażykami” służą pogłębianiu więzi uczuciowej i psychicznej. W 

„masażykach” nie chodzi o klasyczny masaż, lecz sposób, w jaki rodzic nawiąże kontakt z dzieckiem, 

czyli delikatny dotyk, mający charakter pełnej miłości komunikacji. Masując dorosły powinien 

zachować spokój i akceptować doznania dziecka. Dzieci są z natury ruchliwe i pobudliwe. Ze względu 

na niedojrzały układ nerwowy mają trudności z ze skupieniem uwagi, uspokojeniem się i 

zrelaksowaniem. Z obserwacji wynika, iż udaje się to osiągnąć, gdy do czułego kontaktu dotykowego 

dołączymy słowa. Te wyraziste doznania skupiają uwagę dziecka na własnym ciele i zabawie z 

rodzicem, która zaspokaja wiele jego potrzeb psychicznych ( miłości, bezpieczeństwa, radości i 

śmiechu) (…)”  

*** Przykład wierszyka z masażykiem znajduje się w dolnej części plakatu informującego o konkursie*** 

Celem konkursu jest propagowanie terapeutycznej wartości dotyku, wspomagania 

rozwoju mowy dziecka poprzez zabawy z rytmem, rymem i ruchem, rozwijania 

sprawności dłoni, a także kształtowanie kreatywności i wyobraźni, inspirowania 

dziecka do twórczości plastycznej. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim 

Koordynatorem: Joanna Kulis 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4-5- letnich  uczęszczających do Przedszkola 

Publicznego Jelonek. 

 

3. Pracę konkursową wraz z kompletem zgód ( załącznik nr 1) należy złożyć u wychowawcy 

grupy przedszkolnej do 19 listopada 2020 r. 

Praca konkursowa musi zawierać umocowaną na odwrocie METRYCZKĘ ( załącznik nr 2) 

zawierającą: 

 

• dane osobowe twórców,  

• wiek dziecka,  

• nazwę grupy przedszkolnej. 

Technika i format: technika dowolna, format A4 (płaska) 



4. 24 listopada odbędą się obrady powołanego przez organizatora jury i rozstrzygnięcie 

konkursu. 

 

Oceniane będą: 

Pomysłowość i poprawność językowa stworzonej rymowanki oraz ilustrującego ją 

masażyku  oraz stopień samodzielności wykonania pracy plastycznej przez dziecko, jej 

oryginalność oraz estetyka wykonania.  

 

Informacja na temat wyników konkursu pojawi się 27 listopada na stronie internetowej 

Przedszkola Jelonek. Nagrody wręczą wychowawcy grup przedszkolnych. 

 

 

                                               Postanowienie końcowe 

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. Prace konkursowe stają się własnością Przedszkola Publicznego Jelonek. Prace 

konkursowe prezentowane będą w holu Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim oraz na stronie 

internetowej Przedszkola (dotyczy laureatów). 

                                                           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. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.   



6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.   

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” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..(imię i nazwisko 

dziecka) w konkursie „Jesienne masowanie, rymów zbieranie” organizowanym przez Przedszkole 

Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim. 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia 

udziału w konkursie „Jesienne masowanie, rymów zbieranie”. Jestem świadomy, ze 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. 

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania 

udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów 

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

  Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i 

nazwiska oraz nazwy przedszkola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Załącznik nr 2) 

                                METRYCZKA 

Imiona i nazwiska twórców 

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

 

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa i adres przedszkola; nazwa  grupy przedszkolnej/ oddziału przedszkolnego 

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

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

 

 


