
Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego  

„Zaczarowany świat figur” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie w Chocianowie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 13 maja i trwać będzie do 20 maja 2019 r. 

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Zaczarowany świat figur”. 

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.  

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną na wskazany powyżej temat. 

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

4. Każda placówka może przekazać na konkurs maksymalnie dwie prace z każdej grupy 

przedszkolnej. 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy oraz  

numer grupy i nazwa przedszkola. 

7. Prace należy składać u koordynatorów konkursu lub w sekretariacie Przedszkola 

Miejskiego w Chocianowie, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja br. 

8. Koordynatorzy konkursu: Joanna Łoziak, Malwina Chudzińska.  

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania 

pracy. 

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim.  

Uwagi: 

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na wystawie  

w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone 28 maja 2019 r. w Przedszkolu Miejskim  

w Chocianowie. 

4. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom. 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie 

Tak/Nie* wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* 

………………………………………………….. w celu udziału w konkursie plastycznym 

organizowanym przez Przedszkole Miejskie w Chocianowie pt. „Zaczarowany świat figur” 

(udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie).  

Na podstawie art. 6 ust. 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 5/46/WE  

(dz. U. UE. L. 2016.119.1). 

 

2. Zgoda rozszerzona o wizerunek do celów konkursowych 

Tak/Nie* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imienia , nazwiska i wizerunku 

mojego dziecka /podopiecznego* w celach informacyjnych i sprawozdawczych organizatora 

konkursu. Jestem świadom, że jego dane, a w szczególności wizerunek mogą  być publikowane  

na stronie internetowej organizatora konkursu. Na podstawie art. 6 ust. 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 5/46/WE (dz. U. UE. L. 2016.119.1). 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

          

     …………………………………………… 

            Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

         

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 

14, 59-140 Chocianów (dalej Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801,  

e-mail iodo@nsi.net.pl. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) realizacji umowy; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają 

dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 



tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie  

z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie,  

o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa  

w pkt.4b. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  

ma charakter dobrowolny. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 



 


