
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 2  

w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach   

  serdecznie zaprasza do udziału 

 

   w VIII Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym 

pt. „Anioły i aniołeczki” 

 

 

Termin nadsyłania prac: 

1.12.2021 r. – 17.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 
 



REGULAMIN KONKURSU 

1. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka; 

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej; 

- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi. 

2. Warunki konkursu: 

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 4- 6 lat 

- technika wykonywania – dowolna; 

- forma wykonania – ozdoba choinkowa (max. wysokość 20 cm) 

- uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Kryteria oceny: 

Komisja konkursowa oceniać będzie: estetykę prac, zgodność z tematem, innowacyjność. 

4. Warunki i termin nadsyłania prac: 

- prace należy wysłać na nasz adres:  

Przedszkole nr 2 w Mysłowicach, ul. Konopnickiej 1, 41-404 Mysłowice 

- do każdej pracy należy dołączyć: 

• wizytówkę – drukowanymi literami: imię, nazwisko, adres placówki, telefon 

placówki oraz imię i nazwisko opiekuna; 

• karty zgłoszeniowej (załącznik nr.1); 

- prace należy nadesłać od   1.12.2021 r. do 17.12.2021 r .; 

- z jednej grupy może wpłynąć maksymalnie 1 praca; 

- dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody ; 

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane po zakończeniu 

konkursu; 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów; 

- rozstrzygnięcie konkursu 28.12.2021 r. 

5. Wyniki konkursu będą ogłoszone na naszej stronie internetowej:   

 http://przedszkolenr2.wixsite.com/post 

6. Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowań za przygotowanie dzieci do 

konkursu prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem (uczestnicy z poza 

Mysłowic). 

 

 

http://przedszkolenr2.wixsite.com/post


 

7. Poproszono o patronat: 

- Prezydenta Miasta Mysłowice Pana Dariusza Wójtowicza 

- Poseł Bożenę Borys-Szopa 

- Księdza Pawła Rybskiego Administratora Parafii Archikatedralnej na Wawelu  

8. Dodatkowe informacje: 

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy 

kierować pod adres e-mail  przedszkole.dwa@gmail.com  lub telefonicznie: pani Paulina 

Sitko, Monika Ławicka, Agnieszka Dobrowolska, Magdalena Szendera. Tel. 32/ 225-25-50 
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(Załącznik 1) 

Karta zgłoszenia do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  pt. „Anioły i aniołeczki” 

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

Nazwa placówki: …………………………...…….……………………………………………………… 

Adres szkoły, telefon, e-mail:……………………………………………………………………………. 

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

Opiekun: ………………………………………………………….…………………..…………………. 

Miejscowość: ……………………………………….…………………………………………………… 

Data: ……………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Anioły i aniołeczki” 

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

jako rodzic / prawny opiekun dziecka …………….………..………………………………….., 

oświadczam, że: 

 Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

 i zbieranie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 2  

w Mysłowicach, ul. Konopnickiej 1, w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, 

poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz pracy, na stronie 

internetowej organizatora. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia czynności 

związanych z konkursem. 

 Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa 

w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o 

zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o 

warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane 

zbierane są przez Przedszkole Nr 2 w Mysłowicach, o celu ich zbierania, dobrowolności 

podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane 

innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. 

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

czytelny podpis rodzica dziecka   


