
Powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci 

w ramach 

 Światowego Dnia Autyzmu  

pod honorowym patronatem Starosty Polkowickiego 

 

,,W odcieniach błękitu - Świat jest dla wszystkich” 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi               

i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach.  

Patronat merytoryczny sprawuje Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego  w Polkowicach. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Propagowanie integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci. Popularyzacja 

Światowego Dnia Autyzmu obchodzonego 2 kwietnia. Kształtowanie pozytywnego 

wizerunku dzieci. 

2. Pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich 

umiejętności uczestnikom konkursu.  

3. Kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji i szacunku wśród społeczeństwa. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z placówek 

oświatowych powiatu polkowickiego, w dwóch kategoriach wiekowych : dzieci 5-6 lat oraz  

uczniowie  klasy 1-3 szkoły podstawowej. 

 

§ 4 

Czas trwania Konkursu 

1.  Zgłoszenie prac od 11 marca do 26 marca 2021 r. 

2.  Rozstrzygnięcie konkursu 30 marca 2021 r.  



§ 5 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Temat konkursu: „W odcieniach błękitu- Świat jest dla wszystkich” 

2. Prace konkursowe mogą prezentować dowolną tematykę z wykorzystaniem odcieni 

koloru od jasno niebieskiego poprzez fiolet do granatu. 

3.   Prace powinny być wykonane w formacie minimum A4, maksimum A3 w dowolnej 

technice płaskiej. Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu lub drogą pocztową 

na adres Przedszkole Miejskie Nr 6  z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami 

Specjalnymi w Polkowicach ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice.  

4.   Praca powinna zawierać metryczkę przyklejoną  z tyłu pracy  i zawierać: imię i nazwisko 

uczestnika, wiek, nazwę i adres placówki do której dziecko uczęszcza. Metryczka 

napisana na komputerze. Prace niepodpisane lub mało czytelne nie będą brane pod 

uwagę.  

5.   Prace powinny być wykonane indywidualnie, samodzielne i niepublikowane dotychczas. 

6.   Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgód, kart uczestnictwa, załączników  

nr 1, nr 2, nr 3,nr 4. 

7.  Organizator nie przewiduje zwrotu  prac. Wybrane pracę mogą być eksponowane na 

pokonkursowych wystawach organizowanych przez Organizatora, jak również 

zamieszczone w galerii na stronie internetowej przedszkola i ośrodka. Oddane  prace       

na konkurs stają się własnością Organizatora. Prace mogą stanowić element promocyjny 

działalności przedszkola i ośrodka. 

 

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

1. Wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. Skład komisji: 

 Przewodnicząca komisji: dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6  z Oddziałami 

Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach -Magdalena Jedlecka. 

 Członkowie komisji: dyrektor Powiatowego  Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - 

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach- Renata Czapczyńska, 

doradca metodyczny – Krystyna Bajon, nauczyciele przedszkola-Marzena Zimna- 

Godyń, Edyta Wojtowicz. 

 



2. Komisja Konkursowa dokona wyboru sześciu prac i przyzna nagrody w dwóch 

kategoriach wiekowych:  

 przedszkole- 5-6 latki (I,II,III miejsce);  

 uczniowie szkoły podstawowej- 1-3klasa ( I,II,III miejsce). 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród. 

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola 

http://www.pm6.polkowice.pl/oraz na stronie ośrodka www.polkowice.edu.pl              

31 marca 2021 r. 

4. Koordynatorzy konkursu p. Marzena Zimna – Godyń oraz  p. Edyta Wojtowicz 

nauczyciele przedszkola.  

       Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel.76/7454016., lub e-mail: 

sekretariat@pm6.polkowice.pl 

 

§ 7 

Uwagi końcowe 

1. Decyzje jury są ostateczne.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
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      Załącznik 1                                      

  „KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA do Regulaminu Powiatowego Konkursu 

Plastycznego „W odcieniach błękitu –Świat jest dla wszystkich”   

1. Szkoła, przedszkole:  

2. Klasa, grupa wiekowa:  

3. Imię i nazwisko Uczestnika/dziecka*:  

4. Telefon/fax szkoły:  

5. Adres elektroniczny szkoły/przedszkola:  

6. Nazwisko i imię Nauczyciela prowadzącego:  

7. Kontakt z Nauczycielem **(telefon, e-mail):  

8. tytuł :  

*obowiązuje zgoda rodziców /opiekunów prawnych na udział w konkursie dzieci/uczniów  

(załącznik nr 2)                                                                                                                   

**obowiązuje oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Załącznik nr 2  

                                                           OŚWIADCZENIE  

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w organizowanym 

przez  Przedszkole Miejskie Nr6  z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami 

Specjalnymi w Polkowicach ,Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, Konkursie Plastycznym pt: 

„W odcieniach błękitu.”     

 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 

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

(Klasa, grupa wiekowa w przedszkolu, nazwa placówki) 

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

 (dane rodzica/opiekuna prawnego ) 

……………………………………………………………………………………………. 

(kontakt: telefon, e-mail, adres)  

[TAK] [NIE] Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych na potrzeby 

organizacji konkursu.  

 [TAK] [NIE] Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez 

moje dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej 

organizatora konkursu, oraz w innych formach utrwaleń. 

 

 

( miejscowość , data)                                          (podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja ………………………………………………... (imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu ( Przedszkole Miejskie Nr 6                

z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, Powiatowy Ośrodek 

Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

moich danych osobowych .....................................................................................................imię 

i nazwisko w celach wynikających z organizacji  powiatowego  konkursu plastycznego           

,, W odcieniach błękitu ”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

 (miejscowość i data)                                                  (podpis nauczyciela) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 



Załącznik 4 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi  I Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach.  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zdzisław Pólkowski, z którym można 

skontaktować się z pod nr tel. 512084372 lub mailowo  z.polkowski@compexpert.pl.  

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu publikacji jego wizerunku na terenie 

placówki, na jej stronach internetowych oraz w innych materiałach służących promocji 

placówki, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby 

odwiedzające placówkę lub jej stronę internetową. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia 

lub   ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 

nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej 

wycofania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

….........................................                                                …..................................................... 

(data i miejscowość)                                                          ( podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


