Organizator:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piasecznie

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
„Moje zwierzę jako członek naszej rodziny”
I. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piasecznie.
II. CELE KONKURSU:
- zwrócenie uwagi dzieci na kształcenie postawy odpowiedzialnej za los zwierząt domowych,
- utrwalanie właściwego stosunku dzieci do swoich pupili i propagowanie odpowiedzialności
wobec zwierząt,
- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej oraz wrażliwości plastycznej i kreatywności
wśród dzieci,
III. REGULAMIN KONKURSU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zwierzęta domowe w roli
członków rodzin dzieci,
wymagany format prac: A4 lub A3,
technika prac: dowolna, płaska (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.),
każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace,
każda praca powinna być opatrzona w metryczkę dołączoną do pracy, zawierającą
imię i nazwisko dziecka (patrz załącznik numer 2),
do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik 1), w przypadku jej braku prace nie będą oceniane,
oceny prac dokona specjalnie powołane przez organizatora w tym celu Jury,
prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki,
oceniane będą: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy, samodzielność
wykonania pracy oraz ciekawa forma pracy,
prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) należy przesłać lub
dostarczyć osobiście w terminie od 20 kwietnia do 14 maja 2021r. (decyduje data
otrzymania przesyłki przez organizatora) na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole nr 5 ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno z dopiskiem "Konkurs
plastyczny – Moje zwierzę jako członek naszej rodziny,
w przypadku przejścia na tryb nauki zdalnej należy wykonać skan lub zdjęcie pracy i
wysłać w formie elektronicznej (jako załącznik) do wiadomości na adresy e-mailowe
koordynatorów konkursu:
agnieszka.gowin@cempiaseczno.edu.pl
wioleta.ostrowska@cempiaseczno.edu.pl
agata.gruchała@cempiaseczno.edu.pl

•
•

udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci oraz nauczyciela,
do każdej pracy należy dołączyć: - zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych
w celach konkursowych oraz nieodpłatną publikację pracy (zał. Nr 2, 3).

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•

•

•
•
•
•
•

ogłoszenie wyników nastąpi w 20.05.2021r., na stronie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Piasecznie. Wyniki zostaną przesłane mailowo do zwycięzców
na adres podany w metryczce,
autorzy zwycięskich prac otrzymują dyplomy i nagrody za I,II i III miejsce
w grupach wiekowych:
▪ 3- 4 latków,
▪ 5-6 latków,
nagrodami są bony do zrealizowania w sklepach sieci Empik,
dodatkowo przewidujemy 8 wyróżnień,
wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie,
prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora
konkursu,
uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane jest
na dzień 25. 05. 2021r..
O rozdaniu nagród poinformujemy wraz z wynikami konkursu.
Lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie
internetowej przedszkola: www.cempiaseczno.edu.pl oraz zostanie wysłana do
nauczycieli wymienionych jako osoby do kontaktu.

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Gowin, Wioleta Ostrowska, Agata Gruchała, Paulina
Orłowska

załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
przedszkola do udziału w konkursie „Moje zwierzę jako członek naszej rodziny”
Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole nr 5 ul. Jana Pawła II 55, 05 -500 Piaseczno
1. Nazwa przedszkola
……………………………………………………………………………………...............
2. Adres, e-mail i numer telefonu placówki
…………………………………………………………………………………….......................
3. Ilość nadesłanych prac
………………………………………………………………………………...............................
4. Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu osoby do kontaktu
………………………………………………………………………………...............................

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Rok urodzenia dziecka

Imię i nazwisko, e-mail
nauczyciela

1.

2.

3.

4.

5.

.......…………………………...................

……………………………..

(data)

(pieczęć i podpis Dyrektora)

załącznik 2
ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ PRACY KONKURSOWEJ
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ja
.......................................................................................................................................................
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy mojego dziecka
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
wykonanej w ramach konkursu „Moje zwierzę jako członek naszej rodziny”.
Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.

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

……………………………………..

(miejscowość i data )

( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

załącznik 3
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA
.......................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie "Moje
zwierzę jako członek naszej rodziny" organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny
Przedszkole nr 5.
Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. W związku z powyższym wyrażam zgodę
na publikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Przedszkola nr 5
danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole nr 5 danych osobowych mojego dziecka w
związku z jego udziałem w konkursie " Moje zwierzę jako członek naszej rodziny" zgodnie z
art. 13 RODO.

......................................................
(miejscowość i data)

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

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego Przedszkola nr 5 wizerunku mojego dziecka jako uczestnika konkursu "Moja
wymarzona książka".

..........................................
( miejscowość i data )

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

Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA
adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie
„Moje zwierzę jako członek naszej rodziny”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Zespół Szkolno –
Przedszkolny Przedszkole nr 5 ul. Jana Pawła II 55, 05- 500 Piaseczno, tel. 22 4842600, email. sekretariat@cempiaseczno.edu.pl, adres strony internetowej: www.cempiaseczno.edu.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Pogorzelska, e-mail: rodoanka@gmail.com
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) udział w konkursie „Moje zwierzę jako członek naszej rodziny” Pani/Pana dziecka;
b) promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia art. 6 ust. 1 lit. a i
art. 9 ust. 2 lit. a RODO
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z
Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126,
poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:
a) nie będą przekazywane osobom trzecim;
b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:
• na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
• na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2020/2021.
6. Przysługujące Pani/Panu prawa na postawie RODO: a) prawo dostępu do swoich danych
osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18). b)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w
konkursie. 8.Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

…………………………………………….
data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawne

