
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„W MOJEJ KRAINIE 

_____________________________________________________________________________

Cele konkursu: 

 rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności, umiejętności plastycznych;
 rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci;
 rozwijanie umiejętności prezentowania własnych wyobrażeń, obserwacji w postaci 

rysunku; 
 kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia.

Organizator Konkursu: 

 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKO
ul. Arctowskiego 1D, 43
 

 FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJ
 

 Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Dróżdż
Patrycja Termin (570 736

Postanowienia ogólne: 

1. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszone są dzieci 
2. Konkurs będzie odbywać się w dwóch kategoriach:

a. Kategoria I : 3-4 latkowie
b. Kategoria II: 5-6 latkowie

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy płaskiej w formacie 
techniką plastyczną (bez materiałów sypkich) 
FANTAZJI”. 

4. Pracę konkursową z metryczką
organizatora (bądź dostarczyć osobiście w godzinach pracy placówki
wypełnioną i podpisaną 
oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych przez opiekuna artystycznego
(załącznik 3)  do dnia 10

5. Prace, które nie będą posiadał
nadesłane po terminie,

6. Każde przedszkole może zgłosić max 
7. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac po

transportu. 
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 2
publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

W MOJEJ KRAINIE FANTAZJI” 

_____________________________________________________________________________

rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności, umiejętności plastycznych;
rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci; 
rozwijanie umiejętności prezentowania własnych wyobrażeń, obserwacji w postaci 

odzielnego i twórczego myślenia. 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-SPORTOWE SPORTART, 
ul. Arctowskiego 1D, 43-100 Tychy 

FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA W TYCHACH 

konkursu: Katarzyna Dróżdż(733-560-620; kz.drozdz@gmail.com
Patrycja Termin (570 736 594) 

onkursie zaproszone są dzieci z grup przedszkolnych
Konkurs będzie odbywać się w dwóch kategoriach: 

4 latkowie 
6 latkowie 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy płaskiej w formacie od 
(bez materiałów sypkich)  w tematyce „

z metryczką (załącznik nr 1) należy przesłać pocztą na adres 
organizatora (bądź dostarczyć osobiście w godzinach pracy placówki
wypełnioną i podpisaną  zgodą na udział w konkursie opiekuna/rodzica

zgodą na przetwarzanie danych przez opiekuna artystycznego
10.06.2022. 

Prace, które nie będą posiadały wyżej wymienionych dokumentów lub 
, nie będą brane pod uwagę.  

Każde przedszkole może zgłosić max 3 prace konkursowe. 
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac po

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 2
publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

____________________________________________________________________________________________ 

rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, kreatywności, umiejętności plastycznych; 

rozwijanie umiejętności prezentowania własnych wyobrażeń, obserwacji w postaci 

SPORTOWE SPORTART,  

; kz.drozdz@gmail.com); 

z grup przedszkolnych. 

od A4 do A3 dowolną 
„W MOJEJ KRAINIE 

należy przesłać pocztą na adres 
organizatora (bądź dostarczyć osobiście w godzinach pracy placówki 6:30-17:00) wraz z 

opiekuna/rodzica (załącznik 2)  
zgodą na przetwarzanie danych przez opiekuna artystycznego 

y wyżej wymienionych dokumentów lub  będą 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do 



10. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie 
prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.  

11. Organizator nie bierze udziału w konkursie. 
 

 
Ocena prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu będzie decydowało jury konkursowe wytypowane 
przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę samodzielność, pomysłowość, estetykę 
oraz zgodność z tematyką konkursu.  

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
3. Lista laureatów zostanie opublikowana 15.06.2022 za pośrednictwem mediów 

społecznościowych organizatora (Facebook: @PrzedszkoleSportArt) oraz strony 
internetowej (https://www.przedszkolesportart.info) . Laureaci zostaną także 
powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo. 

 

Nagrody: 

1. W konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III w obu kategoriach wiekowych 3-4 latki 
oraz 5-6 latki. 

2. Nagrody zostaną nadane do zwycięzców drogą pocztową wraz z pamiątkowymi 
dyplomami do dnia 22.06.2022 (będzie także możliwy odbiór osobisty). 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli pobrać ze strony naszego przedszkola dyplomy 
dla dzieci biorących udział w konkursie i podziękowania dla nauczycieli, które będą 
dostępne w dniu opublikowania listy osób nagrodzonych. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-
Sportowe SPORTART Paweł Janas w Tychach oraz Fundacja Rozwoju i Integracji 
MULTIINTEGRA w Tychach. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu organizacji, przeprowadzenia i 
promocji konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 
4. Dane będą przetwarzane tylko przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu 

oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
 

 
 
 
 
 
        Koordynatorzy konkursu: 
        Katarzyna Dróżdż 
        Patrycja Termin 
 

 
 



Załącznik nr.1  
 
 
 
METRYCZKA (umieść ją z tyłu pracy) 
 

Imię i Nazwisko dziecka 
 

 

Wiek  

Imię i Nazwisko 
 opiekuna artystycznego 
 

 

Nazwa placówki  
 
 
 
 

 

bezpośredni telefon 
kontaktowy i adres e-mail: 
 

 

  

 
 
 
METRYCZKA (umieść ją z tyłu pracy) 
 

Imię i Nazwisko dziecka 
 

 

Wiek  

Imię i Nazwisko 
 opiekuna artystycznego 
 

 

Nazwa placówki  
 
 
 
 

 

bezpośredni telefon 
kontaktowy i adres e-mail: 
 

 

  



Załącznik nr. 2 
 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym 
organizowanym                                                                                                                              

przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SPORTART w Tychach. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….    w konkursie 

plastycznym „W mojej krainie fantazji” organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole 

Artystyczno-Sportowe SPORTART w Tychach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U2018r., poz. z. 1000). 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy oraz wieku w 

związku z udziałem w konkursie plastycznym „W mojej krainie fantazji” we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam zgodę na nieodpłatną 

publikację pracy konkursowej na stronie internetowej SPORTART oraz w mediach 

społecznościowych organizatorów. 

 Miejscowość i data                                                            Podpis rodziców 
       (opiekunów prawnych)      
 
 
……………………………….     …………………………. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Załącznik nr. 3 
 

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja......................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora konkursu Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe SPORTART w 

Tychach, moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celach 

wynikających z organizacji konkursu plastycznego „W mojej krainie fantazji”, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) 

Miejscowość i data                                                             Podpis nauczyciela 

 

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


