
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym konkursie plastycznym   

związanym z promocją regionu 

„W wakacyjną podróż wyruszamy. Na Warmię i Mazury zapraszamy”.  

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i nauczycieli. 

 

REGULAMIN  

REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„W WAKACYJNĄ PODRÓŻ WYRUSZAMY. NA WARMIĘ I MAZURY ZAPRASZAMY” 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 4 w Elblągu ul. Szczecińska 30, 82-300 Elbląg. 

Koordynatorzy konkursu: Monika Sowińska,  Patrycja Szewczyk,  Maria Mirecka,  Barbara Kapela 

 

     Cele konkursu: 

1. Propagowanie wśród dzieci przedszkolnych zainteresowania pięknem naszego regionu – Warmią i Mazurami, 

kulturą, architekturą oraz walorami przyrodniczymi - krajobrazami. 

2. Rozwijanie u najmłodszych dzieci swobodnej ekspresji plastycznej kształtującej poczucie tożsamości lokalnej.     

   

 Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej , która w kreatywny, ciekawy sposób      

        zaprezentuje tematykę konkursu. 

3. Technika wykonania prac dowolna, format A3, praca indywidualna nie grupowa. 

4. Wszystkie prace powinny posiadać czytelnie wypełnioną metryczkę ( załącznik nr 2) zawierającą:  imię   

i nazwisko autora, jego wiek oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, 

nazwę placówki, adres mailowy nauczyciela. 

5. Formularze zgłoszeniowe ( skan) i prace konkursowe, należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej  

(2 zdjęcia w formacie JPG, PDF itp.) drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 08.06.2021 do 

Organizatora konkursu na adres: pm_przedszkole4@wp.pl lub bm.przedszkole4@wp.pl, podając w tytule maila:  

       „W WAKACYJNĄ PODRÓŻ WYRUSZAMY. NA WARMIĘ I MAZURY ZAPRASZAMY”           

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Nr 4 w Elblągu: 

https://przedszkole4elblag.com/ do dnia 15.06.2021 

 

mailto:pm_przedszkole4@wp.pl
mailto:bm.przedszkole4@wp.pl
https://przedszkole4elblag.com/


7.  Nie będą przyjmowane prace grupowe, prace bez podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego formularza 

zgłoszeniowego oraz prace oznaczone w sposób niepozwalający na identyfikację autora. 

8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

9. Komisja konkursowa wyłoni 3 pierwsze miejsca spośród nadesłanych prac. Przy wyborze prac będą brane pod 

uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, stopień trudności wykonania ,pomysłowość i kreatywność,  

10.  Każdy uczestnik otrzyma dyplom podziękowanie ( do samodzielnego wydruku), za zajęcie 1-3 miejsca 

przewidywane są drobne nagrody i dyplom . 

11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„W wakacyjną podróż wyruszamy. Na Warmię i Mazury zapraszamy”.  

 

Organizowanym przez:   PRZEDSZKOLE NR 4 W ELBLĄGU 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „W wakacyjną podróż wyruszamy. Na Warmię i Mazury 

zapraszamy”. 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej  

w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach 

utrwaleń. 

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

Miejscowość i data                                                             Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkurs 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
I WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA 

 
   Na podst. art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych                                   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i przechowywanie 
wizerunku mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

w postaci zdjęć i nagrań wykonywanych przez PRZEDSZKOLE NR 4  w czasie okresu świadczenia usług przez szkołę w celach 
realizacji zakresu działania oraz zadań ustawowych, w szczególności takich, jak: promocja placówki, dokumentowanie jej historii i  
rejestrowanie wydarzeń bieżących. Zezwalam na umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, w kronikach 
placówki, na wewnętrznych gazetkach informacyjnych oraz w artykułach prasowych na temat oświaty elbląskiej, związanych ze 
szkołą tylko i wyłącznie w kontekście pozytywnych relacji oraz budowania pozytywnego wizerunku mojego dziecka i szkoły.    
    
 Ponadto oświadczam, że powyższa zgoda obejmuje także utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 
opracowanie i powielanie dowolną techniką, bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych 
celach. Oświadczam, że niniejsza zgoda do wyżej wymienionych celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  i 
obejmuje także okres po zakończeniu świadczenia usług. Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją 
rozumiem. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga 
mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.      
   Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie. Zostałam/em też poinformowana/y o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
   Zostałem poinformowana/y, że wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Administratora danych z obowiązków wynikających 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co do zabezpieczania przetwarzania danych oraz ich legalnego przetwarzania. 
Zostałem poinformowana/y, że Administrator nie może, na podstawie niniejszej zgody, przetwarzać powyższych danych w sposób 
naruszający dobre imię lub dobra osobiste moje i mojego dziecka, a także w zakresie i celu innym, niż wskazane powyżej.  
 

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



  

            Załącznik 2 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

„W wakacyjną podróż wyruszamy. Na Warmię i Mazury zapraszamy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
AUTORA PRACY  

 
 

WIEK DZIECKA  

 
IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 
PRACY  

 
 

 
NAZWA 

PLACÓWKI/ 
ADRES 

 

 

 
ADRES E-MAIL 
NAUCZYCIELA 

 

 


