
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach 
zaprasza dzieci w wieku 3-9 lat 

do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  
dedykowanym osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 
 

„ Wielkanocny obrazek w niebieskiej ramce” 
 

 
Cele konkursu: 

• Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi; 
• Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do wykonania 

pracy; 

• Wyrażanie uczuć i emocji; 
• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości; 

• Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka. 

Regulamin konkursu: 
• Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym szkół  

i przedszkoli w całej Polsce, w tym przedszkoli specjalnych i z oddziałami 
integracyjnymi. 

• Prace oceniane będą według dwóch przedziałów wiekowych: 
- maluchy 3-5 lata, 
- starszaki 6-9 lat. 

• Technika plastyczna oraz format pracy: dowolne 
• Praca powinna być wykonana w niebieskiej ramce 

• Do konkursu zgłaszać można dowolną ilość prac. 
• Opis prac: każdą pracę prosimy czytelnie opisać na odwrocie, uwzględniając:  

nazwę i adres placówki, nazwę grupy/przedział wiekowy, imię i nazwisko 
opiekuna. 

• Termin składania prac: do 12 kwietnia 2019 r 

• Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz podziękowania dla 
opiekunów zostaną wysłane pocztą. 

Prace należy składać w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach lub przesłać na 
adres:   

Przedszkole Publiczne Nr 3 
ul: Lwowska 24 
34-100 Wadowice  

z dopiskiem: 
Konkurs plastyczny „ Wielkanocny obrazek w niebieskiej ramce” 

 
  



Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez organizatorów. 
 

• Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, 
widoczny wkład pracy dzieci oraz estetyka i wrażenie ogólne. 

• Prace biorące udział w konkursie będą wystawione w naszym przedszkolu  
w dniach 15 – 30 kwietnia 2019 r. 

• Po zakończeniu konkursu prace stają się własnośią organizatora. 
• Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 2016 r. poz. 922  
z późn. zm). Zgoda powinna zostać opatrzona podpisem rodziców.                        
Brak zgody będzie równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE RODZICA O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ                                             
W OGÓLNOPOLSKI KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„WIELKANOCNY OBRAZEK W RAMCE” 
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .....................................................................                  
w konkursie plastycznym „ WIELKANOCNY OBRAZEK W NIEBIESKIEJ RAMCE” 
organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach. 

 
 

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,  
Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych                          
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka. 
 
 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że; 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach, 
34-100 Wadowice. 

2. Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłączniew celu związanym  
z konkursem. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy mojego dziecka dla celów 
związanych z informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania. 

4. Podanie danych jest dobrowolne. 
5. Mam prawo dostępu do treści danych swojego dziecka i ich poprawienia. 

 
 
 
 
………………………    ……... .…………………………… 
(miejscowość, data)                                                 (podpis rodziców lub opiekunów  
                                                                                             prawnych dziecka) 

 


