
                                 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOŁÓDZKIEGO KONKURSU  

„ORDER MISTRZA DOBRYCH MANIER” 

 

 

  

 

Organizator: 

Przedszkole Miejskie nr 76 w Łodzi 

ul. Gałczyńskiego 9  

93-259 Łódź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele konkursu: 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych, 

 promowanie i utrwalanie prawidłowych wzorców postępowania, 

 kształtowanie pozytywnych zachowań. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 latków. 

 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie autorskiej wersji „Orderu Mistrza Dobrych 

Manier” 

 

3. Ilość prac: jedna placówka może dostarczyć max 3 prace. Każde zgłoszenie powinno 

zawierać wypełnioną Kartę uczestnictwa metryczka( załącznik nr 1), zgodę rodziców 

(załącznik nr 2) oraz zgodę nauczyciela (załącznik nr3).  

 

4. Termin nadsyłania prac do 07.06.2021r.  

Dostarczone prace powinny być wykonane samodzielnie, wg własnej inwencji twórczej, 

minimalna średnica orderu 14cm, maksymalna 25cm. Nie wolno używać sypkich 

materiałów.   

 

5. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników konkursu i opiekunów, na rzecz Organizatora oraz jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej na stronie 

internetowej przedszkola.   

 

6. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 76 Łódź, ul. Gałczyńskiego 9,  

do dnia 07.06.2021. W przypadku przesyłki  pocztowej liczy data stempla pocztowego.  

 

7. Uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy oraz podziękowania za udział  

w konkursie drogą e-mailową na wskazany przez nauczyciela (w metryczce) adres.   

 

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu wraz z pracami zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Przedszkola Miejskiego nr 76 w Łodzi.  

 

9. Wyłonione zostaną I, II, III miejsce. Najwyżej będzie punktowana samodzielność 

wykonania, pomysłowość, zgodność pracy z tematem. 

 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11.06.2021r.  

 

11. Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.  

 

Więcej informacji na temat konkursu udzielą koordynatorzy:  

Justyna Szpucha j.szpucha@pm76.elodz.edu.pl 

Małgorzata Morzyszek m.morzyszek@pm76.elodz.edu.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!  

mailto:j.szpucha@pm76.elodz.edu.pl
mailto:m.morzyszek@pm76.elodz.edu.pl


Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 76, 93-259 

Łódź ul. Gałczyńskiego 9.  

2. Kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest  z inspektorem 

ochrony danych Panią Kamila Wałęską – Nowak pod adresem: RODO@pm76.elodz.edu.pl 

3. Przetwarzamy Państwa dane w celu:  

- zgłoszenia i przystąpienia dziecka do ogólnołódzkiego konkursu „Order Mistrza Dobrych 

Manier“” 

- prowadzenia działalności edukacyjno-informacyjnej, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

- obrony i dochodzenia roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku, gdy Administrator 

przetwarza dane osobowe na podstawie zgody dziecko i jego rodzic/opiekun prawny ma prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest z określonymi celami ich 

przetwarzania. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania konkursu, do czasu rezygnacji z uczestnictwa w jego realizacji.  

5. Dziecku i jego rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo 

przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych do danych mogą mieć podmioty świadczące usługi niezbędne do 

prowadzenia i realizacji projektu, w tym podmioty świadczące usługi IT, hostingu. Do danych 

mogą mieć ponadto dostęp podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa.  

7. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 



Załącznik nr 1  

(Metryczka) 

 

KARTA UCZESTNICTWA METRYCZKA 

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………… 

 

Wiek dziecka: ………………………….. 

 

Adres i numer telefonu placówki:………… 

 

………………………………………………………………..…..  

 

Imię i nazwisko nauczyciela/ adres mailowy/ telefon-  pod kierunkiem którego praca  

 

została wykonana:   …….………………………………….………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ja, niżej podpisany/a.........................................................................................................  

Będący/a rodzicem lub występujący/a w charakterze opiekuna prawnego dziecka: 

…………………………………………………….. , wyrażam zgodę na jego/jej udział w konkursie 

plastycznym „Order Mistrza Dobrych Manier ”. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz klauzulą informacyjną 

i przyjmuję jego postanowienia.  

Jednocześnie oświadczam, że w momencie przekazania pracy, przenoszę nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe na rzecz Organizatora Konkursu. (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83). 

 

Miejscowość i data:  

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

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

                  podpis         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja …………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu - Przedszkole Miejskie Nr 76 w Łodzi, moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, nr telefonu/adres e-mail, wizerunek) w celu  organizacji konkursu plastycznego „Order 

Mistrza Dobrych Manier“ 

 

 

 

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

(miejscowość , data)                                                                            (podpis) 

 

 

 


