
REGULAMIN  
OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„POLSKA – MOJE GNIAZDO” 

 
 
 
§ 1 ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 25 w Rybniku. 
 
§ 2 CELE KONKURSU 
Do celów konkursu należy: 

• promowanie postawy obywatelskiej, 
• rozbudzanie poczucia przynależności narodowej, 
• utrwalenie znajomości symboli i barw narodowych, 
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,  
• promowanie talentów plastycznych dzieci, 
• rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci poprzez kreatywną interpretację tematu. 

 
§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 - 6 lat z terenu całej Polski.  
Ze względu na różnicę wieku i typowe dla wieku możliwości, uczestnicy zostaną podzieleni 
na dwie kategorie wiekowe: 

• 3-4 latki, 
• 5-6 latki. 

 
§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. W konkursie nie będą oceniane 
prace wykonane techniką komputerową.  
3. Forma pracy może być dowolna. Format pracy może być dowolny, jednak nie mniejszy  
niż A4 w przypadku pracy płaskiej.  
4. Praca konkursowa powinna być autorstwa jednego dziecka. Do konkursu nie zostaną 
przyjęte prace grupowe. 
5. Prace konkursowe dzieci wykonują samodzielnie – pod nadzorem nauczyciela lub 
rodzica/opiekuna prawnego. 
6. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie dwie prace. 
7. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką - załącznik nr 1. 
8. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom. Przechodzą one na własność 
organizatora. Organizatorzy z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywają prawo  
do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac oraz danych personalnych ich autorów (wystawa, 
publikacje prasowe, informacje internetowe). 



9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania  
i kultury osobistej.  
10. Do wzięcia udziału w konkursie potrzebna jest zgoda opiekunów prawnych zgodnie   
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE 4.5.2016 L 119/38.) – załącznik nr 2. 
11. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest zapoznanie się opiekunów prawnych  
z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego. 
12. Wraz z pracą konkursową należy przesłać podpisane załączniki. 
13. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu. 
 
§5 PRACA JURY W KONKURSIE 
1. Do oceny zgłoszonych prac zostanie powołane Jury, w skład którego będą wchodzili:  

• nauczyciel wychowania przedszkolnego - organizator konkursu,  
• nauczyciel wychowania przedszkolnego – pracownik innego przedszkola publicznego 

niż organizator konkursu,  
• plastyk.  

2. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów: 
• samodzielność wykonania pracy, 
• oryginalność i pomysłowość, 
• technika wykonania pracy, 
• zgodność pracy z tematem konkursowym. 

3. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody rzeczowe oraz imienne dyplomy za zajęcie 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej.  
3. Wszyscy uczestnicy konkursu: dzieci, nauczyciele przygotowujący dzieci i placówki mogą 
otrzymać drogą e-mail dyplomy do samodzielnego wydruku. Dyplomy zostaną wysłane na 
wniosek uczestnika konkursu, który wpłynie na adres mailowy: konkursyp25@interia.pl po 
rozstrzygnięciu konkursu. 
4. Nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą/firmą kurierską. 
 
§6 TERMINARZ 
1. Prace konkursowe można składać lub przesyłać od 07.04.2022r. do 20.04.2022r. (decyduje 
data stempla pocztowego). 
2. Prace konkursowe należy składać w siedzibie przedszkola lub przesyłać na adres: 
Przedszkole nr 25 w Rybniku 
ul. Obrońców Pokoju 10B 
44-217 Rybnik 
z dopiskiem KONKURS „POLSKA – MOJE GNIAZDO” 
 



telefon kontaktowy - (032)7398261 
mail kontaktowy - konkursyp25@interia.pl  
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 28.04.2022r. 
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej przedszkola 29.04.2022r. 
(www.p25.miastorybnik.pl). 
6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola, profilu 
facebookowym przedszkola oraz na wystawie pokonkursowej w dniach 29.04.2022r. – 
13.05.2022r. w holu głównym przedszkola. 
 
 

Organizatorzy konkursu: 
mgr Agnieszka Liszka 

mgr Dorota Szulik 
 
  

http://www.p25.miastorybnik.pl/


Załącznik nr 1 
 
 
METRYCZKA (należy wypełnić czytelnie) 
Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................... 
Wiek.............................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca………………. 
....................................................................................................................................................... 
Nazwa i adres placówki………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu placówki............................................................................................................. 
Adres mailowy placówki.............................................................................................................. 
 
 
 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 
Konkursu „Polska – moje gniazdo” i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 
oraz wyrażam zgodę na publikację i podanie mediom danych personalnych autora pracy 
(imię, nazwisko, wiek, przedszkole, zdjęcia pracy konkursowej) 
....................................................................................................................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 
  



Załącznik nr 2 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKA KONKURSU 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego dziecka danych osobowych, w tym 
rozpowszechniania przez Przedszkole nr 25 w Rybniku do celów ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Polska – moje gniazdo”, którego organizatorem jest Przedszkole nr 25  
w Rybniku, w zakresie imienia, nazwiska, nazwy przedszkola i wieku dziecka. 
....................................................................................................................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna – brak podpisu oznacza brak zgody) 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH  
Z TEGO TYTUŁU PRAWACH: 
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 25 w Rybniku, ul. Obrońców Pokoju 10b. 
2. Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: 

Przedszkole nr 25 w Rybniku, ul. Obrońców Pokoju 10b, 44-270 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: 
p25@miastorybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w celu uczestnictwa w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym „Polska – moje gniazdo”, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielenie 
zgody jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w konkursie. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do 
wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech. 

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania 
ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia 
przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 
przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Przedszkola oraz – w przypadku 
zwycięzców – na wystawach, w publikacjach prasowych i informacjach internetowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie  
w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 
 

mailto:p25@miastorybnik.pl

