
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI 

„Sprawne ręce – „eko” pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku 

przedszkolnym” 

 

 

ORGANIZATORZY: 
Przedszkole Specjalne nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. 

 

 

 

CELE WYDARZENIA: 

• rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych nauczycieli; 

• umożliwienie prezentacji własnej twórczości;  

• dzielenie się pomysłami;  

• aktywizacja do działań na rzecz środowiska; 

• wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli; 

 

 
ADRESACI WYDARZENIA: 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego z powiatu zgierskiego. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU: 
 

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie ciekawej, atrakcyjnej „eko” pomocy 

dydaktycznej usprawniającej motorykę małą. 

2. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę pomocy. 

3. Każdą pracę prosimy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, 

adres placówki z nr telefonu, adres e-mail nauczyciela, krótki opis pomocy/ jej 

zastosowanie, materiały, z których została wykonana. 

4. Nadesłane pomoce będą oceniane przez powołane jury, które  oceni je pod względem 

oryginalności, pomysłowości, możliwości zastosowania pomocy w edukacji 

przedszkolnej oraz możliwości powtórnego wykorzystania. 

5. Termin i miejsce składania prac wraz ze stosownym załącznikiem: 31 maja 2022 roku, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zgierzu, ul. Parzęczewska 46.  

6. 3 czerwca 2022 roku odbędą się obrady jury oraz rozstrzygnięcie konkursu.  

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 czerwca 2022 poprzez kontakt indywidualny 

z laureatami oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych SOSW 

w Zgierzu (http://www.soswzgierz.pl) i Powiatu Zgierskiego 

(https://www.powiat.zgierz.pl) oraz portalach społecznościowych: SOSW w Zgierzu 

(https://www.facebook.com/SOSW-im-Kornela-Makuszy%C5%84skiego-w-Zgierzu-

http://www.soswzgierz.pl/
https://www.powiat.zgierz.pl/
https://www.facebook.com/SOSW-im-Kornela-Makuszy%C5%84skiego-w-Zgierzu-676011635773529


 

 

676011635773529) i Powiatu Zgierskiego 

(https://www.facebook.com/PowiatZgierski).  

8. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, zaś 

wszyscy nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają podziękowania przesłane 

na podany adres email. 

9. Organizator nie odsyła dostarczonych prac konkursowych. W ustalonym terminie 

będzie można odebrać je samodzielnie. 

10. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie  

przez organizatora i publikację przez organizatora imienia i nazwiska autora wraz  

z nazwą placówki i zdjęciem pomocy dydaktycznej na  stronach internetowych: 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w 

Zgierzu (http://www.soswzgierz.pl) oraz Starostwa Powiatowego w Zgierzu 

(https://www.powiat.zgierz.pl) oraz portalach społecznościowych: SOSW w Zgierzu 

(https://www.facebook.com/SOSW-im-Kornela-Makuszy%C5%84skiego-w-Zgierzu-

676011635773529) i Powiatu Zgierskiego 

(https://www.facebook.com/PowiatZgierski).   

11. Uwieńczeniem konkursu będzie stworzenie wystawy online, prezentującej prace 

uczestników wydarzenia.  

12. Wystawa będzie dostępna na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu (http://www.soswzgierz.pl) 

13. Wystawa oraz prace konkursowe zostaną wykorzystane do celów promocyjnych 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu 

oraz Powiatu Zgierskiego.  

14. Koordynatorami konkursu są: 

- Eliza Olejniczak tel. 698 862 369, email: e.olejniczak@soswzgierz.pl  

- Joanna Przybyszewska tel. 606 339 170, email: j.przybyszewska@soswzgierz.pl 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Sprawne ręce – „eko” 

pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym” jest Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. 

Parzęczewska 46, tel./ fax 42 719 08 61; 42 715 25 67 www: www.soswzgierz.pl 

2. W prawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt do Inspekto-

ra Ochrony Danych pod adresem e-mail: poczta@mkoralewski.pl. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji konkursu i publika-

cji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej i profilu społecznościo-

wym SOSW z Zgierzu www.soswzgierz.pl, (https://www.facebook.com/SOSW-im-

Kornela-Makuszy%C5%84skiego-w-Zgierzu-676011635773529), stronie internetowej 

i profilu społecznościowym Powiatu Zgierskiego (https://www.powiat.zgierz.pl), 

(https://www.facebook.com/PowiatZgierski)  a także w celach archiwizacyjnych. 

4. Przetwarzanie przez organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie 

organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu 

wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz przetwarzanie  
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w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego unijnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO. 

5. Uczestnicy konkursu, których dane osobowe przetwarza organizator, mają prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zo-

stały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane 

są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawi-

dłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeci-

wiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych 

do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprze-

ciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych intere-

sów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane osobowe uczestnika będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

Międzynarodowej tj. portal społecznościowy Facebook (www.facebook.pl).  

7. Podanie danych osobowych organizatorowi jest dobrowolne, ale konieczne do umoż-

liwienia organizatorowi powiadomienia laureatów o przyznaniu i przekazaniu nagród.  

8. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opie-

rający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.pl/


 

 

 

Karta uczestnictwa1 

 

„Sprawne ręce – „eko” pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym” 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

 

 

NAZWA PRZEDSZKOLA  

ADRES PRZEDSZKOLA WRAZ 

Z NUMEREM TELEFONU 
 

ADRES EMAIL UCZESTNIKA 

 

 

KRÓTKI OPIS POMOCY/ 

ZASTOSOWANIE, MATERIAŁY, 

Z KTÓRYCH ZOSTAŁA 

WYKONANA 

 

 

 

 

................................. ................................ 
                  /data//podpis uczestnika 

 

 

 

 

 
1 Kartę wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI 


