
„Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę,  

tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.” 

Fryderyk Chopin 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDSZKOLNY 

OBRAZ MUZYKĄ INSPIROWANY 

 

 
 

1. CELE KONKURSU: 

 

• Przybliżenie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości; 

• Rozbudzenie u dzieci zamiłowania do muzyki; 

• Rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną; 

• Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi; 

• Kształtowanie zdolności plastycznych, poczucia estetyki i piękna. 

 

2. ORGANIZATOR 

Przedszkole nr 3 „Promyczek” 

ul. Dojazd 3  

60-631 Poznań 

 

3. REGULAMIN KONKURSU: 

• Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych i ognisk przedszkolnych; 

• Tematyka konkursu: „Obraz muzyką inspirowany” - praca plastyczna 

inspirowana twórczością Fryderyka Chopina; 

• Technika plastyczna dowolna, płaska (malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.); 

• Format prac: A4; 

• Prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci (pod kierunkiem 

nauczyciela); 



• Każda praca powinna na odwrocie zostać opatrzona metryczką zawierającą: 

tytuł pracy, tytuł utworu, który stał się inspiracją do jej wykonania, imię, 

nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, adres, numer telefonu oraz 

adres e-mail placówki; 

• Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 i 2), w przypadku jej braku 

prace nie będą oceniane; 

• Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace; 

• Prace konkursowe oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora; 

• Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne, 

samodzielność; 

• Prace należy dostarczyć do dnia 10 stycznia 2022r. na adres: 

 

Przedszkole nr 3 „Promyczek” 

ul. Dojazd 3 

60-631 Poznań 

 

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Przedszkolny „Obraz muzyką inspirowany” 

 

4. Prace nadesłane po terminie nie będą ocenianie. 

5. Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane 

20 stycznia 2022r. na stronie internetowej przedszkola https://www.promyczek-

poznan.pl/ 

6. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. 

7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 

8. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. 

9. Kontakt: Ewelina Adamiak, Małgorzata Steike, Edyta Wlazik – 

przedszkolepromyczek3@gmail.com  

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy! 

 

 

https://www.promyczek-poznan.pl/
https://www.promyczek-poznan.pl/
mailto:przedszkolepromyczek3@gmail.com


Załącznik 1  

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

NA UDZIAŁ DZIECKA  

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRZEDSZKOLNYM  

„OBRAZ MUZYKĄ INSPIROWANY” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)  

 

...…………..................................………………………………. 
(prosimy uzupełnić drukowanymi literami) 

 

w Ogólnopolskim Konkursie Przedszkolnym ,,Obraz muzyką inspirowany” organizowanym 

przez Przedszkole nr 3 Promyczek w Poznaniu. 

 

 

 

…...................................................................................................................... 
     (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka – uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 2  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA 

JEDNOSTKI I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU 

Z ORGANIZACJĄ KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 3 „Promyczek” z siedzibą ul. Dojazd 3, 

60-632 Poznań moich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz danych 

osobowych mojego dziecka ……………..……………………………...……………………… 

       (imię i nazwisko dziecka) 

obejmujących: imię, nazwisko, wiek w celu umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka 

w Ogólnopolskim Konkursie Przedszkolnym ,,Obraz muzyką inspirowany”, a także w celu 

opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych 

i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych osobowych 

i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola, na profilach 

internetowych Przedszkola (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, 

w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez 

Przedszkole innym osobom. 

 

 

 

…...................................................................................................................... 
     (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka – uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy: 

 

Kto jest administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci, w tym 

w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole nr 3 

„Promyczek”  z siedzibą ul. Dojazd 3, 60-632 Poznań 

Z kim można się kontaktować 

w sprawie przetwarzania 

danych osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się 

Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  

Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl. 

W jakim celu i na jakiej 

podstawie przetwarzamy 

dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celuumożliwienia organizacji 

i udziału w Ogólnopolskim Konkursie Przedszkolnym ,,Obraz muzyką inspirowany”, a także 

w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych 

i promocyjnych związanych z konkursem,w tym umieszczania danych na stronie internetowej 

Przedszkola,na profilach internetowych Przedszkola (np. Facebook),w materiałach prasowych 

(np.: w gazetach, w telewizji)oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnychprzekazywanych 

przez Przedszkole innym osobom. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 

6 ust.1 lit. a RODO).  

Przez jaki okres będą 

przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny 

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu 

obowiązywania wyrażonej zgody. 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być 

niemożliwe. 

Komu mogą być 

przekazywane dane osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: 

dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne 

dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia 

dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych 

i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawnąi księgową oraz podmiotom 

uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Jakie prawa przysługują 

w związku z ochroną danych 

osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofniętaw dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych osobowych: 

• gdy dane nie są niezbędne do celów,dla których zostały zebrane, 

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

• gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 

osobowych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowychdo celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenialub obrony roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargido organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy dane osobowe są 

przekazywane poza EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

Czy dane osobowe 

wykorzystuje się 

do profilowania? 

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 

profilowania. 

Czy podawanie danych 

osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału 

w konkursie, przy czym wyrażenie zgodyna przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma 

wpływuna możliwość udziału w konkursie. 



 


