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Przedszkole nr 14 w Lublinie i Froebel.pl 
 

zapraszają do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie konstrukcyjno - 

fotograficznym  „Cztery pory roku” – edycja VII pt. „Co 
się kryje w leśnej gęstwinie?” 
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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu konstrukcyjno – 
fotograficznego „Cztery pory roku” –  edycja VII  pt. „Co się kryje w 
leśnej gęstwinie?” 
 
Organizator: Przedszkole nr 14 w Lublinie 
 
Cele: 
 - kształtowanie świadomości znaczenia lasów dla człowieka i środowiska  
- budzenie zainteresowań przyrodniczych 
- uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony 
- wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym 
- rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, plastyczno - technicznych i fotograficznych 
oraz ich prezentacja 
- kształtowanie świadomości i postawy proekologicznej 
- kształtowanie postawy twórczej i kreatywności 
 
Adresat: 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
 
Zadanie konkursowe: 
 
Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastyczno – technicznej, 
nawiązującej do tematu „Co się kryje w leśnej gęstwinie?”, z wykorzystaniem materiału 
przyrodniczego oraz Darów Froebla. Kompozycja pracy może, ale nie musi być 
przedstawiona w naturalnym środowisku.  
 
Pracę należy sfotografować i przesłać maksymalnie 3 ujęcia, w formacie JPG (rozmiar 
jednego zdjęcia nie może przekraczać 5 MB) na adres e-mail organizatora: 
cosiekryjewlesie@gmail.com do dn. 31.01.2022 r. W temacie wiadomości proszę wpisać: 
„Konkurs: Co się kryje w leśnej gęstwienie?” 
 
Kryteria oceny prac: 
- samodzielność 
- oryginalność, pomysłowość 
- nieszablonowe podejście do tematu 
- kompozycja pracy 
- bogactwo i różnorodność wykorzystania materiałów, szczególnie materiału 
przyrodniczego i darów Froebla 
- ogólne walory estetyczne 
 
Zasady uczestnictwa: 

1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki 
oraz 5-6 latki 
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2. Do konkursu mogą być zgłoszone max. 2 prace konkursowe z danej placówki (po 
1 w każdej kategorii wiekowej) 

3. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze zgodą na jej publikację na 

stronie internetowej organizatora oraz fanpage’u na Facebooku w celu 
promowania konkursu 

5. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci (I, II i III 
miejsce w każdej kategorii wiekowej) drobne upominki 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień oraz nagród 
dodatkowych 

7. Termin zgłaszania prac upływa dn. 31.01.2022 r. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2022 r. 
9. Do pracy konkursowej powinna być dołączona metryczka (plik w formacie .doc) 

wg następującego wzoru:  
Imię i nazwisko uczestnika oraz wiek 

Nazwa placówki 
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca 

(czcionka: Calibri, 22 pkt.; pierwszy wiersz pogrubiony; wymiary metryczki 10 x 5 cm) 
 
Przykład: 
 

Jan Kowalski, 4 l. 

Przedszkole nr X w Y 

N: Janina Kowalska 

 
10. Do pracy konkursowej powinna być także dołączona zbiorcza karta zgłoszeniowa 

uczestników z danej placówki (załącznik nr 1) oraz oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna uczestników konkursu (załącznik nr 2) 

11. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej przedszkola www.p14.lublin.eu, fanpage’u Przedszkola na 
Facebooku oraz na stronie wydawnictwa „Bliżej Przedszkola” 
www.blizejprzedszkola.pl 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

Organizatorzy: 
Iwona Domaszewska, idomaszewska@p14.lublin.eu 

Beata Pojęta, bpojeta@p14.lublin.eu 
 

http://www.p14.lublin.eu/
mailto:idomaszewska@p14.lublin.eu
mailto:bpojeta@p14.lublin.eu
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Załącznik nr 1 

Przedszkole nr 14   
20- 301 Lublinie 
ul. Bronowicka 3 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO KONKUSU 
KONSTRUKCYJNO – FOTOGRAFICZNEGO „CZTERY PORY 

ROKU” – edycja VII pt. „CO SIĘ KRYJE W LEŚNEJ GĘSTWINIE?” 
 
 
Adres przedszkola: 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
Lp. IMIĘ I NAZWISKO 

DZIECKA 
WIEK 

DZIECKA 
NAUCZYCIEL 
ZGŁASZAJĄCY 

UCZESTNIKÓW 
KONKURSU (prosimy 

wpisać jednego 
nauczyciela z 

placówki) 

DANE 
KONTAKTOWE 
NAUCZYCIELA  

(telefon 
kontaktowy i 
adres e-mail) 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
*Prosimy o wypełnienie w sposób czytelny (drukowanymi literami lub komputerowo) 
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Załącznik nr 2 

 
Oświadczenie Rodzica/Prawnego opiekuna dotyczące udziału dziecka w Konkursie 

konstrukcyjno - fotograficznym „Cztery pory roku” – edycja VII pt. „Co się kryje w leśnej 
gęstwinie?”  

Proszę wstawić znak „X” w  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:……………………………………………………………………………….. w  
Konkursie konstrukcyjno – fotograficznym „Cztery pory roku” – edycja VII pt. „Co się kryje w leśnej 
gęstwinie?” 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go akceptuję 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału                     
w Konkursie konstrukcyjno – fotograficznym „Cztery pory roku” – edycja VII pt. „Co się kryje w 
leśnej gęstwinie?” 
 Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie 
skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska 
oraz nazwy przedszkola na stronie internetowej organizatora oraz fanpage’u organizatora na Facebooku 
 
 
Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych jest Przedszkole Nr 14 w Lublinie ul. Bronowicka 3 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: 
iod@lco.lublin.eu 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą 
oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody 
rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.  

4. Podstawę  prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.  
 Art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(RODO). 
 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, 
co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. 
Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak 
takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu 
wskazanego w punkcie 3.  
 

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty,  którym placówka powierza 
dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane 
mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek 
złożony do Administratora danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

……………………………………………………………………………… 

( data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


