


REGULAMIN KONKURSU 
1. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 207 w Łodzi. 
2. Odbiorcy: 
Przedszkola miejskie i niepubliczne z całej Polski. 
3. Cele konkursu: 
• budowanie kompetencji językowych oraz pewności siebie dzieci w naturalnej 
i spontanicznej komunikacji w języku angielskim, 
• rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, 
• rozwijanie zdolności łączenia treści programowych u nauczycieli 
4. Regulamin konkursu: 
• Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 
I – 3 i 4 latków           II – 5 i 6-letnich 
• Do konkursu można zgłaszać się pojedynczo lub w zespołach 3-osobowych. 
• Każdy z uczestników lub każdy zespół wybiera do zaśpiewania oraz odegrania piosenkę,  
wierszyk, wyliczankę w języku angielskim dotyczące zagadnień matematycznych – może to 
być piosenka o figurach, kolorach, cyfrach, przeciwieństwach itp. Występ należy utrwalić w 
formie pliku wideo i wysłać za pośrednictwem poczty email lub linku do udostępnionego 
filmu.  
• Nagrany występ dzieci należy przesłać do organizatora konkursu najpóźniej 
do dnia 26 marca 2021 r. za pośrednictwem maila : canyoucountenglish@gmail.com  
• Każda placówka może nadesłać dwa nagrania prezentujące występ dzieci z placówki. 
• Wraz z nagraniem należy przesłać na adres mailowy organizatora skany kart 
zgłoszeniowych oraz zgody rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystania wizerunku dziecka, które stanowią załączniki do niniejszego 
regulaminu. 
• Dostarczone filmy przechodzą na własność organizatora. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu: 
• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r.  
• Komisja konkursowa przy ocenie brać będzie pod uwagę: 

➢ kompetencje językowe dzieci 

➢ pomysłowość wykonania 
• W ramach konkursu zostaną wyłonione miejsca I, II, III w oby dwóch grupach wiekowych. 
Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są upominki oraz dyplomy.  
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola w 
zakładce Wydarzenia.  
• Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom w formie gotowego do 
wydruku wysłanego pliku na maila.  
6. Uwagi końcowe: 
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach uczestnicy 
zostaną poinformowani mailowo. 
• Szczegółowych informacji udziela : Aleksandra Kędzierska, 504-979-766 
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Załącznik 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA OGÓLNOPOLSKI KONKURS „CAN YOU COUNT IN 
ENGLISH”? 

 
DANE PLACÓWKI 

NAZWA……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRES……………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMER TELEFONU………………………………………………………………………………………………………….. 
ADRES MAILOWY……………………………………………………………………………………………………………. 
 

DANE UCZESTNIKÓW 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
……………………………………………. 
WIEK………………… 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
……………………………………………. 
WIEK…………………. 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
……………………………………………… 
WIEK………………… 
 

DANE NAUCZYCIELA 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
………………………………………………. 
 
KONTAKT DO NAUCZYCIELA 
………………………………………………. 
 
MAIL DO NAUCZYCIELA  W CELU WYSŁANIA DYPLOMU 
……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2 
 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
…………………………………………………………………………………………. 
przez Przedszkole Miejskie Nr 207 w Łodzi w celu organizacji i przeprowadzenia 
Ogólnopolskiego Konkursu „Can you count in English” zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie. 
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawienia swoich danych 
osobowych.  
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 207 w Łodzi. 
Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane 
osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 
 
……….………………………………… 
Miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (opublikowanie) wizerunku 
mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 207 w Łodzi 
 
……….………………………………… 
Miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
Akceptuję regulamin konkursu. 
 
 ……….………………………………… 
Miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego


