REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu "Janusz Korczak – przyjaciel dzieci" jest Przedszkole Miejskie

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka w Legionowie, ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo.
2. Cele konkursu:

•
•
•
•

upamiętnienie oraz popularyzowanie postaci i dorobku Janusza Korczaka,
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,
czerpanie radości z procesu tworzenia,
promowanie twórczości dziecięcej.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich uczęszczających do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie całej Polski.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której motywem jest

życie i twórczość Janusza Korczaka.
5. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4, oprawiona w białą ramkę passe

partout (szerokość co najmniej 2cm).
6. Technika wykonania pracy - dowolna, płaska, bez użycia elementów sypkich.
7. Praca powinna zostać opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo i podklejoną z tyłu

pracy.
8. Metryczka musi zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora pracy,
b) wiek autora,
c) nazwę, adres i telefon placówki,
e) imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela – opiekuna.
9. Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie 2 prace.

Jedno dziecko może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą
rozpatrywane przez jury.
10. Warunkiem

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

uczestnictwa w konkursie jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów
na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka oraz zgoda nauczyciela (załączniki nr 1
oraz nr 2).
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki do dnia 30.05.2021r.
na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego):
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Janusza Korczaka
ul. Husarska 18A
05-120 Legionowo
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Nadesłanie prac w terminie spełniającym warunki konkursu oznacza jego akceptację przez
uczestnika.
Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki.
Kryteria oceny prac: interpretacja tematu, wkład pracy własnej dziecka, kreatywność,
estetyka wykonania.
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu i przyzna 3 nagrody główne
w dwóch kategoriach wiekowych. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz podziękowania przesłane drogą

19.
20.
21.

22.
23.

24.

mailową.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.06.2021r.
Lista
laureatów
będzie
dostępna
na
stronie
internetowej
organizatora
www.pm7.legionowo.pl/ oraz na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl.
Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do bezpłatnej ekspozycji prac na terenie swojej placówki (bez wypłacania honorariów
autorskich) i promocji w celach propagowania idei korczakowskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia kwestii spornych.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku złożenia zbyt
małej ilości prac. W takim przypadku uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują
wobec organizatora żadne roszczenia.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu:
Ewa Chmielewska (ewa001@onet.eu), Małgorzata Gerek (gosia.gerek@onet.pl),
Magdalena Kołak (magdakolak7@o2.pl).

Załącznik Nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka:
..................................................................................................................................................
Nazwa, adres placówki: ….......................................................................................................
..................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym
pt. „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” organizowanym przez Przedszkole Miejskie
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. J. Korczaka w Legionowie, ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo, przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, publikację danych na:
facebook oraz stronie internetowej placówki i stronie internetowej Bliżej Przedszkola
oraz wykorzystanie prac na stronie internetowej i wystawie w budynku przedszkola.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.
…................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(wypełnić drukowanymi literami)
Ja ……………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez organizatora konkursu plastycznego pt. „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” (Przedszkole
Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. J. Korczaka w Legionowie, ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e – mail) w celach
wynikających z organizacji konkursu plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz.1781).
…................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela

