
KONKURS PLASTYCZNY

pt. „Jestem Polakiem”

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie

Cele konkursu:

 rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań swoją narodowością, miejscowością,          
jej historią, tradycją i kulturą;

 rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności;

 doskonalenie sprawności manualnej.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich z jaworznickich przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Format wykonania prac: A4, A3.

3. Technika: dowolna.

4. Ilość prac z jednej placówki: max 4 prace.

5. Termin nadsyłania prac: 01.11.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

6. Kartę zgłoszenia prosimy dołączyć do pracy plastycznej.

7. Prace należy składać na adres organizatora:

Przedszkole Miejskie nr 19

ul. Wygoda 18

43-600 Jaworzno

lub za pośrednictwem skrytki w MZOPOW w Jaworznie

lub osobiście

8. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, samodzielność.



9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat przez jury 
powołane przez organizatora konkursu.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.11.2021r.

11. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną rozesłane poprzez e-mail do
Państwa przedszkoli oraz podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
przedszkola:  www.przedszkole19@jaworzno.edu.pl  w  formie:  imię,  nazwisko,
wiek, przedzkole, imię i nazwisko opiekuna

12. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  udział  w  nim
i oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest  jednoznaczne z akceptacją  na przetwarzanie
danych  osobowych  uczestników  konkursu  oraz  ich  opiekunów  (imię,  nazwisko,
wiek,  przedszkole)  w  celu  organizacji  i  właściwego  przebiegu  wydarzenia  oraz
archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.

14. Uczestnik  Konkursu  gwarantuje,  że praca  konkursowa  będzie  wynikiem  jego
twórczości i nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw
osób trzecich.  Odpowiedzialność za naruszenie przez projekt jakichkolwiek praw
osób trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika,
w stosunku do którego powstało uzasadnione podejrzenie, że zgłoszona przez niego
praca narusza lub będzie naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich.

16. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
praw  autorskich  majątkowych  na Organizatora  do  wykorzystywania  nadesłanych
prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  publikacji  wybranych  prac  w  materiałach
promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznoś-ciowych, materiałach prasowych
i w internecie jako formę promocji  autora i konkursu w zakresie wszystkich pól
eksploatacji obejmujących w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym
techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego b) wykorzystanie pracy lub jej
fragmentów  do  innych  form  edytorskich  (w  szczególności  plansze,  plakaty,
publikacje okolicznościowe) c) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez
środki masowego przekazu (prasa,  radio,  telewizja,  internet  – strona internetowa
organizatora  i/lub  partnerów  medialnych)  d)  wykorzystanie  do  celów
marketingowych i/lub promocji Organizatora.

18. Prawa  autorskie  do  pracy  przenoszone  są  bez  ograniczeń  terytorialnych
i czasowych.

19. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.

20. Ochrona Danych Osobowych: 



1) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator")
jest  Przedszkole  Miejskie  nr  19  w  Jaworznie,  ul.  Wygoda  18,  43-600
Jaworzno, e-mail: przedszkole19@jaworzno.edu.pl, tel.: (32) 762-93-10

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego
prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można
skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
marcin@informatics.jaworzno.pl.

3) Dane przetwarzane są na podstawie: art.  6 ust.  1 litera  a) rozporządzenia
RODO,  czyli  na  podstawie  dobrowolnej  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

4) Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko
udziału  w  konkursie,  obsługi  uczestników  konkursu  oraz  zapewnienia
prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia
dokumentacji  związanej  z  konkursem,  jak  również  jej  archiwizacji  oraz
promocji  konkursu i  będą przechowywane do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą.

5) Dostęp  do  danych  będą  miały  osoby  pracujące  i  współpracujące
z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

6) Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych
osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych,
przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym
momencie,  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia
skargi  do  organu  nadzorczego  pod  adresem  –  ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa.

7) W  celu  realizacji  wymienionych  praw  należy  złożyć  pisemny  wniosek
z wybranym żądaniem. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również profilowane.  

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

22. Wszelkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

23. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów konkursu:

Ewa Motyka

Aleksandra Cichoń

(32)762-93-10

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!



KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS PLASTYCZNY

Pt. „Jestem Polakiem”

Imię i nazwisko uczestnika:

………………………………………………………………………………………

Wiek:

………………………………………………………………………………………

Adres Przedszkola:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna)

*Proszę wypełnić drukowanymi literami



Oświadczenie

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęcia pracy plastycznej oraz

danych osobowych (tj. imienia i nazwiska oraz wieku) mojego syna/córki

………………………………………………..………………… 

zarejestrowanych podczas realizacji konkursu patriotycznego „Jestem Polakiem”, 

na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 19 w Jaworznie.

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna

1.  Administratorem danych  osobowych jest  Przedszkole  Miejskie  nr  19 w Jaworznie.  Z Administratorem można  skontaktować się
listownie: ul. Wygoda 18, 43-600 Jaworzno, e-mailowo: przedszkole19@jaworzno.edu.pl oraz telefonicznie: 762-93-10

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Zemła, z którym można się skontaktować e-mailowo: marcin@informatics.jaworzno.pl
oraz telefonicznie: 32 700 70 62 

3.  Dane osobowe są przetwarzane  na  podstawie  art.  6 ust.  1  lit.  a  RODO, tj.  na podstawie  zgody udzielonej  w celach organizacji
i  przeprowadzenia  konkursu oraz  udostępnienia  informacji  o  wynikach konkursu,  a  także  w celach promocyjnych,  informacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu
wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu
lub do czasu wycofania zgody.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
Państwo,  iż  przetwarzanie przez  Administratora  Państwa danych osobowych narusza przepisy dot.  ochrony danych osobowych pod
adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji  celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.


