REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEM CZĘŚCIĄ ŚWIATA”
§ 1. Organizator konkursu
Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej. HONOROWY PATRONAT- BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
§ 2. Cel konkursu
-promowanie kultury własnego regionu,
-kształtowanie świadomości i otwartości wobec różnorodności społecznej,
-uczenie tolerancji wobec innych kultur i narodowości poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej życia ludzi
na różnych kontynentach,
-promowanie postawy otwartości i przyjaźni między dziećmi z różnych stron świata,
-rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
-promowanie talentów plastycznych dzieci przez umożliwienie im prezentacji twórczości,
-przedstawienie otaczającego świata oczami dziecka,
-rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci poprzez kreatywną interpretację tematu.
§ 3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku3-6 lat z terenu całej Polski.
§ 4. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane
techniką komputerową.
3. Format pracy: A-4, forma prac plastycznych płaska.
4. Prace wykonują dzieci samodzielnie. Ilość prac z placówki- max-2.
5. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką- załącznik.
6. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność organizatora.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej przedszkola 11.06.2019r.
(www.krainamarzen-przyjdz.com).

8. Do wzięcia udziału w konkursie potrzebna jest zgoda opiekunów prawnych zgodnie z 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 (Dz.U.UE 4.5.2016 L 119/38.)

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. Podanie
danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego instytucję jest wyrażeniem zgody na
opublikowanie jego nazwiska w Internecie i wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.
9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane
do konkursu.
10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody (6 prac):
dyplomy, nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu: dzieci, nauczyciele przygotowujący dzieci i
placówki otrzymają drogą e-mail dyplomy do samodzielnego wydruku.
Dzieci, które otrzymają nagrody zapraszamy do odbioru ich osobiście w dniu 14.06.2019r. o godz.
15.00, na uroczystych obchodach 30-lecia Przedszkola, które odbędzie się w SP nr 1 w Czarnej
Białostockiej. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej nagrody zostaną przesłane pocztą.
11. Kryteria oceny prac:
- wkład własnej pracy dziecka
- samodzielność,
- technika wykonania
- stopień trudności,
- oryginalność
§ 5. Terminarz
1. Konkurs trwa do 04.06.2019r (decyduje data stempla pocztowego).
2. Prace konkursowe należy składać lub przesyłać do 04.06.2019 r. na adres:
Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej
ul. Piłsudskiego 9
16-020 Czarna Białostocka
z dopiskiem KONKURS
telefon kontaktowy-8571014278 lub 534 264 844
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 10.06.2019r.
Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu 14.06.2019 r. w czasie
uroczystości obchodów 30-lecia Przedszkola.
METRYCZKA
Imię i nazwisko dziecka..............................................................................................Wiek...............................
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca
…..........................................................................................................................................................................
Nazwa i adres placówki
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Numer telefonu placówki............................................................................
Adres mailowy placówki.............................................................................
Ja, niżej podpisana/podpisany .............................................…………………………………… oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Jestem częścią świata” i wyrażam zgodę na udział mojego
syna / córki / w Konkursie.
…................................................................................................................. (data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w tym rozpowszechniania, w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy lub numeru
grupy/klasy dziecka, wieku, przez Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej, że wyrażam
zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka w związku z konkursem na
stronie www.krainamarzen.przyjdz.com i w lokalnej prasie.

………………………………………………….……… data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela i / lub opiekuna
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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jestem częścią świata” , którego organizatorem jest Przedszkole
„Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej i umieszczenia moich danych w zakresie: imię i nazwisko,
nazwa placówki na stronie internetowej przedszkola.

………………………..………………………………………….…..(data, czytelny podpis nauczyciela/ opiekuna)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku
informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora www.krainamarzen.przyjdz.com lub w
siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Ponadto Administrator poinformował mnie, że:
 niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej
samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………...........................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

.....................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

