
Regulamin konkursu plastycznego 

  „KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ” 

organizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 1  w Czańcu 

 oraz Gminę Porąbka 

 

 

Cele konkursu: 

- zainteresowanie dzieci pracą ludzi wykonujących różne zawody; 

- rozwijanie pomysłowości i wrażliwości estetycznej dzieci; 

- poznawanie i wykorzystywanie  różnych technik plastycznych; 

- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, w wieku od 3 do 6 lat. 

2. Konkurs trwa od 29.03.2022 do 13.04.2022 r.  

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Kim chciałbym 

zostać?” ( forma płaska, format pracy A4 lub A3,  technika plastyczna dowolna). 

4. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy (imię i nazwisko, 

wiek dziecka, nazwa i adres placówki). 

5. Każda placówka wybiera z pośród wszystkich prac maksymalnie 5 prac, które należy 

dostarczyć do Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu. 

6. Ocena prac 

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem konkursowym; 

- technika, wykonanie i pomysłowość; 

- wkład dziecka. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej przedszkola  

https://czaniecprzedszkole1.eu/ w dniu 22.04.2022 r., a galeria prac umieszczona w holu 

przedszkola. 

8. Nagrody 

W konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki 

oraz 5-6 latki. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

9. Koordynatorzy konkursu: 

Justyna Markiewicz, Anna Witkowska, Anna Dyczek 

 

https://czaniecprzedszkole1.eu/


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu organizacji, przeprowadzenia                                      

i promocji konkursu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres trwania przygotowań                                                 

i realizacji konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Opiekun prawny wypełnia załącznik nr 1 oraz zapoznaje się i podpisuje KLAUZULE 

INFORMACYJNĄ dla uczestników konkursu "Kim chciałbym zostać?", która znajduje się na 

końcu regulaminu. 

6. Nauczyciel pod kierunkiem, którego praca została wykonana wypełnia załącznik  

nr 1 w części dotyczącej nauczyciela oraz zapoznaje się i podpisuje KLAUZULE 

INFORMACYJNĄ dla uczestników konkursu "Kim chciałbym zostać?", która znajduje się na 

końcu regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

..................................................................................... przez Organizatora konkursu „Kim 

chciałbym zostać?” – Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. 

a 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 w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem w/w konkursu oraz na upublicznienie danych 

osobowych mojego dziecka zawartych w metryczce w celach publikacji wyników w/w 

konkursu na podanej w regulaminie stronie internetowej oraz podczas wystawy prac 

konkursowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonej 

pracy plastycznej. 

............................................................................ 

czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

Zgoda nauczyciela-opiekuna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu 

„Kim chciałbym zostać?” – Publiczne Przedszkole nr 1 Czaniec, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 

1 lit. a Rozporządzeniem 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. 

............................................................. 

czytelny podpis nauczyciela-opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu informujemy, że: 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 

16, tel: tel. (33) 810 95 09 

 

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie 

zgodnie z udzieloną przez Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

2. Dane osobowe  mogą  zostać udostępnione organizatorowi w zakresie niezbędnym 

do  wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w konkursie, oraz podmiotom i instytucjom 

których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa 

trzeciego  lub organizacji międzynarodowej; 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

i udokumentowania konkursu; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania danych; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi 

udział dziecka w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


