
 

 

 

 

 

 
 

 

Regulamin 

III Ogólnopolskiego Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego 

„Ludowe ozdoby choinkowe” 

 

Patronat nad konkursem objęli:  

Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki 

Ludmiła Fabiszewska – pomysłodawca Międzynarodowego Projektu 

Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała, zdobywczyni srebrnego BoherOn-a 

im. Powstańców Warszawskich, nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 2          

im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim 

Robert Halik – Redaktor Naczelny miesięcznika Bliżej Przedszkola 

Pozostałe patronaty w trakcie uzgodnień  

 
1. Organizatorem konkursu jest Łukasz Kiełbasa – nauczyciel wychowania 

przedszkolnego w  Przedszkolu Małych Odkrywców w Piaskach (kontakt 

tel. 815821044, l.kielbasa@wp.pl.   

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu 

Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

działających przy szkołach podstawowych wraz z członkami swoich rodzin. 

4. Celem konkursu jest zainteresowanie rodzin tradycją ludową, ochrona przed 

zapomnieniem dziedzictwa kultury ludowej, wspólne działanie dzieci wraz 

członkami rodziny oraz pobudzenie inwencji twórczej. 

5. Przedmiotem konkursu są ludowe ozdoby choinkowe – np. łańcuchy z bibuły, 

papieru, słomy, zabawki z bibuły, słomy, materiałów naturalnych (np. aniołki, 

gwiazdki, koszyczki) itd. 

6. Ocenie nie podlegają stroiki – ozdoby stojące a nie wiszące. 

7. Kryteria oceny: 

 zgodność z tradycją ludową; umiejętność wykorzystania tradycyjnych wzorów 

i materiałów we współczesnym zdobnictwie; 

 staranność wykonania; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

8. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 



9. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej liczby nagród i wyróżnień                            

w zależności od liczby prac, jakości wykonania oraz funduszy przeznaczonych na 

nagrody. 

10. Prace – maksymalnie 3 sztuki z jednej placówki, listę zbiorczą uczestników 

z danej placówki (załącznik nr 1), klauzulę informacyjną dla rodziców/opiekunów 

prawnych (załącznik nr 2) oraz klauzulę informacyjną dla nauczyciela (załącznik 

nr 3)  należy dostarczyć do Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach, ul. Braci 

Jaroszów 1A lub przesłać na adres: 

 

Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach 

ul. Braci Jaroszów 1A 

21-050 Piaski 

do 3 grudnia 2021r. (tj. piątek) 

z dopiskiem Ludowa ozdoba choinkowa 

Decyduje data dotarcia pracy do placówki.  

11. Do każdej pracy powinna być przymocowana metryczka, a na niej imię 

i nazwisko dziecka oraz nazwa placówki.  

12. W przypadku, kiedy placówka pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowym, 

prace mogą być wysłane bezpośrednio z miejsca zamieszkania dziecka np. przez 

rodziców czy prawnych opiekunów. 

13. Nagrody dla osób nagrodzonych zostaną wysłane pocztą, najpóźniej do końca 

stycznia 2022r. 

14. Osoby, które chcą otrzymać pocztą tradycyjną dyplomy uczestnictwa dzieci 

w konkursie oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów, do prac konkursowych 

dołączają zwrotną zaadresowaną kopertę formatu A4 ze znaczkiem (proszę 

o nieprzyklejanie znaczka bezpośrednio na kopertę). W przypadku braku takiej 

koperty lub koperty bez znaczka dyplomy i podziękowania wysłane będą na 

wskazany adres mailowy. 

15. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Zostaną one 

przekazane osobom starszym i samotnym.  

16. Wysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestników 

niniejszego regulaminu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania 

konkursu.

 

 



Załącznik nr 1 

 

Lista uczestników 

III Ogólnopolskiego Rodzinnego Konkursu Plastyczno-Technicznego 

„Ludowe ozdoby choinkowe” 

 

 

 

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

(pieczęć placówki ) 

 

Proszę o wypełnienie DRUKOWANYMI literami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko nauczyciela 

adres mailowy  

1.   

2.   

3.   



Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna 

dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych 

uczestników konkursu i ich opiekunów jest Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

5. W przypadku podania danych osobowych, dane będą przetwarzane do momentu 

wycofania przedmiotowej zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne, celem wzięcia udziału w konkursie.  

9. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

10. Kontakt do inspektora ochrony danych: r.pr.msokolowski@gmail.com 

 

 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

   Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

mailto:r.pr.msokolowski@gmail.com


Załącznik nr 3 

 

Klauzula informacyjna 

dla nauczyciela 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych 

uczestników konkursu i ich opiekunów jest Przedszkole Małych Odkrywców w Piaskach. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

5. W przypadku podania danych osobowych, dane będą przetwarzane do momentu 

wycofania przedmiotowej zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne, celem wzięcia udziału w konkursie.  

9. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

10. Kontakt do inspektora ochrony danych: r.pr.msokolowski@gmail.com 

 

 

 

………………………………………………………….. 

                     Data i czytelny podpis nauczyciela  

 

mailto:r.pr.msokolowski@gmail.com

