
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Pozdrowienia z...”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Radomiu

OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele konkursu:

• prezentacja dokonań artystycznych dzieci;

• poszukiwanie i zastosowanie różnych form plastycznych- wymiana doświadczeń;

• popularyzacja działalności artystycznej dzieci oraz promowanie aktywnego

i twórczego sposobu spędzania czasu;

• propagowanie swojego regionu, miejsca zamieszkania;

• rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci;

• rozwijanie zdolności manualnych.

Tematem pracy jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej- forma

i technika dowolna- pocztówki, przedstawiającej charakterystyczny element dla

miejsca zamieszkania dziecka np.  architekturę, cechy krajobrazu, element kultury

regionalnej, itp. Dodatkowym atutem będzie napisanie pozdrowień dla

Przedszkolaków z Radomia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

− dzieci 3, 4- letnie,



− dzieci 5, 6- letnie.

Ocena prac:

● Zgłoszone do konkursu prace będzie oceniać komisja powołana przez

organizatorów. Pod uwagę będą brane: własny wkład dziecka w wykonanie

pracy, pomysłowość i estetyka.

● Zadaniem komisji będzie wyłonienie najlepszych prac (I, II, III miejsce

i wyróżnienie) w danej grupie wiekowej.

● Prace niezgodne z regulaminem, oddane po terminie, zniszczone- nie będą

brane pod uwagę.

Termin nadsyłania prac:

Pracę konkursową należy dostarczyć/wysłać do dnia 18.06.2021 roku na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 11

ul. Kościuszki 10

26-600 Radom

p. Agnieszka Kozuń-Lasek, p. Anna Tokarska

UWAGI KOŃCOWE:

● Do każdej pracy powinna być trwale dołączona metryka zawierająca

następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa grupy, nazwa

oraz adres przedszkola, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, adres e-meil oraz

podpisana zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

● Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

● Dopuszcza się max 3 uczestników z danego przedszkola.

● Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą meilową, a nagrody

i dyplomy otrzymają pocztą.



● Wszyscy uczestnicy otrzymają drogą meilową dyplomy uczestnictwa

w konkursie.

● Organizator zobowiązuje się do zorganizowania wystawy konkursowej

dostępnej w formie zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

● Możliwy kontakt telefoniczny w razie jakichkolwiek pytań: tel. 48 363-04-84-

p. Agnieszka Kozuń-Lasek lub 506-216-415- p. Anna Tokarska.

Ogłoszenie wyników w dniu 23.06.2021 roku na stronie internetowej

przedszkola:
przedszkole11.radom.net

Nauczycielki powołane przez organizatora,

odpowiedzialne za konkurs:

mgr Kowalska Katarzyna

mgr Kozuń-Lasek Agnieszka

mgr Anna Tokarska

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ogólnopolskim Konkursie plastycznym



„Pozdrowienia z...”

........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, wiek)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych
mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu.

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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)

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię
i nazwisko, wiek, miejscowość oraz nazwa przedszkola) na stronie internetowej
przedszkola: przedszkole11.radom.net, w publikacjach dotyczących Konkursu,

w szczególności informujących o jego wynikach.

Wyrażam zgodę na wystawę pracy plastycznej dziecka w Przedszkolu Publicznym
nr 11 w Radomiu, ul. Kościuszki 10.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
- Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Przedszkole Publiczne nr 11,
ul. Kościuszki 10, 26-600 Radom.
- Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Konkursu. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych)
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji
i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne,
przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie Konkursu.

..................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


