
 

 

 

 

 
 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną” 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” w 

Dąbrowie Górniczej, ul. Kasprzaka 74a (dalej: Organizator). 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja Nasze Dzieci (KRS: 0000377619) z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92 (dalej: Fundator). 

3. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pt. „Jak aktywnie spędzam 

czas z moją rodziną” (dalej: Konkurs). 

4. Konkurs trwa od 8 listopada do 3 grudnia 2021 r. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu są dzieci urodzone w latach 2015-2019 zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lub 

okolicach. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład Jury i/lub członkowie ich najbliższej rodziny. 

3. Uczestnicy są reprezentowani przez swoich rodziców. 

4. Uczestników do Konkursu mogą zgłaszać przedszkola z Dąbrowy Górniczej lub bezpośrednio ich 

rodzice/opiekunowie prawni. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

a. akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie, 

b. oświadczenie Uczestnika, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób 

trzecich. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 

III. WARUNKI KONKURSU 

 

1. Temat pracy konkursowej brzmi: „Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną”. Celem Konkursu jest 

promocja aktywnych form wypoczynku oraz zwrócenie uwagi na znaczenie rodziców i rodziny w 

kształtowaniu osobowości dziecka.  

2. Praca powinna spełniać następujące warunki: format maksymalnie A3, technika dowolna płaska 

(malarstwo, grafika, kolaż, origami). 

3. Do pracy powinna być załączona karta zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierająca imię i nazwisko dziecka, jego 

rok urodzenia i miejscowość zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego tel. 

kontaktowy, adres mailowy, adres do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela i nazwa przedszkola, 



 

 

 

 

jeżeli Uczestnika zgłasza przedszkole. Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

dziecka wraz z rokiem jego urodzenia. 

4. Uczestnik wraz z rodzicem/nauczycielem zobowiązani są dostarczyć pracę konkursową w terminie do 

3.12.2021 r. do Organizatora na adres mailowy: rowne-przedszkolaki@eduges.pl lub oryginały na adres: 

Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki”, ul. Kasprzaka 74a, 41-3030 Dąbrowa 

Górnicza. Liczy się data wpływu pracy. Prace, które wpłyną po terminie, nie biorą udziału w Konkursie. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo przekazania więcej niż jednej pracy. 

6. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizator i Fundator Konkursu zapewniają sobie prawo prezentacji 

wszystkich dostarczonych prac na wystawach lub w mediach oraz publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich na co uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie 

do Konkursu. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator i 

Fundator zastrzegają sobie prawo na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie prac konkursowych przy 

wykorzystania wszelkiej dostępnej technologii, ich modyfikację, wprowadzanie poprawek, edycję oraz 

podejmowanie decyzji o sposobie, miejscu i czasie ich rozpowszechniania. 

7. Uczestnik oraz jego rodzic przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

na potrzeby niniejszego konkursu, jednocześnie zobowiązując się do złożenia oświadczenia o wyrażeniu 

takiej zgody na piśmie, pod rygorem pominięcia pracy w ocenie konkursowej. Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

IV. PRACA KOMISJI OCENIAJĄCEJ I NAGRODY 

 

1. Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac nadesłanych na Konkurs. 

2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Fundatora. 

3. Jury dokona wyboru prac w terminie do 10 grudnia 2021 r. 

4. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, oryginalność wykonania pracy, pomysłowe i ciekawe 

ujęcie tematu, kompozycja, estetyka wykonania pracy. 

5. Jury spośród nadesłanych prac dokona oceny w kategoriach wiekowych: 

- roczniki 2018, 2019 (2-3 latki) 

- rocznik 2017 (4 latki) 

- rocznik 2016 (5 latki) 

- rocznik 2015 (6 latki) 

6. Zostaną wyłonieni poszczególni laureaci za I, II i II miejsce w każdej kategorii wiekowej. Laureaci I, II i III 

miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek 

ekwiwalent. 

7. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień oraz nagród pocieszenia Uczestnikom, którzy nie otrzymali nagrody 

wskazanej w ust. 5 powyżej. 

8. O przyznaniu nagród rodzice/opiekunowie prawni autorów wybranych prac zostaną poinformowani 

telefonicznie. 

9. Informacja o laureatach wraz ze skanami/zdjęciami prac zostanie podana do wiadomości publicznej, a w 

szczególności zostanie opublikowana na stronie internetowej www.fundacja-naszedzieci.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

mailto:rowne-przedszkolaki@eduges.pl
http://www.fundacja-naszedzieci.pl/


 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 

Karta zgłoszenia 

 
Organizator konkursu: Niepubliczne 
Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe 
Przedszkolaki z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej, 41-303, ul. Kasprzaka 74a 

Temat konkursu plastycznego:  
„Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną”. 

 
Imię i nazwisko autora pracy 
 

 

 

Rok urodzenia i miejscowość zamieszkania 
autora pracy 
 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego 
 

 

 

e-mail kontaktowy do rodzica/opiekuna 
prawnego 
 

 

 
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna 
prawnego 
 

 

 
Adres korespondencyjny 
rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

 

 
Imię i nazwisko nauczyciela oraz nazwa 
przedszkola (jeśli przedszkole zgłasza 
Uczestnika) 
 

 

 
 
 

❑  Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  
w regulaminie konkursu. 
 
 
 
………………………………………………………….…….     .………………….………………………………………….. 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego rodzica/opiekuna prawnego  
w związku z organizacją konkursu plastycznego „Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną” 

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust 1 lit. a) RODO. 

Administrator danych osobowych: Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki z siedzibą w 

Dąbrowie Górniczej, 41-303, ul. Kasprzaka 74a (Administrator)). We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych 

osobowych kontaktuj się z Administratorem mailowo na adres e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl lub w formie 

pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej. 

Cel przetwarzania danych osobowych: Administrator jest organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Jak 

aktywnie spędzam czas z moją rodziną”. W celu realizacji konkursu i komunikacji o konkursie konieczne jest 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko dziecka, jego rok urodzenia i 

miejscowość zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego tel. kontaktowy, adres mailowy, adres do 

korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela i nazwa przedszkola, jeżeli uczestnika konkursu zgłasza przedszkole. 

Okres przetwarzania danych osobowych: 10 lat. 

Pamiętaj, że masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz danych 

osobowych Twojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych 

osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych 

praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez 

przesłanie wiadomości email lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. 

Możesz cofnąć udzieloną już zgodę w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do 

Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej 

cofnięciem.  

Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione Fundacji Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w celu oceny 

nadesłanych prac konkursowych w ramach prac komisji konkursowej oraz w celu publikacji informacji o laureatach 

wraz ze skanami/zdjęciami prac na stronie internetowej www.fundacja-naszedzieci.pl oraz w celu prezentacji prac na 

wystawach lub w mediach oraz publikowania i reprodukowania prac konkursowych. 

❑  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla celów i na zasadach określonych 

powyżej.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
  (imię i nazwisko dziecka)) 
 

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

mailto:rowne-przedszkolaki@eduges.pl
http://www.fundacja-naszedzieci.pl/

