
       

 

 

 

 

 

„Mój bajkowy 
przyjaciel” 

Międzyprzedszkolny Konkurs 
Plastyczny 

zorganizowany w ramach  

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021 - 2025 

 
Regulamin konkursu plastycznego: 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 18 w Lublinie. 
 

Cele konkursu: 
 

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci. 

 Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. 

 Rozwijanie zdolności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej. 

 Promowanie pozytywnych wartości, dobra, przyjaźni. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 

1.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat, 
 

2.  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki. W każdej 

grupie wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody 

książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania za 

przygotowanie dzieci do konkursu. 

3.  Technika wykonania prac: dowolna, forma płaska, format A3. 
 

Prace będą oceniane przez komisję konkursową, która będzie brała pod uwagę: 
 

 samodzielność wykonanej pracy 

 zgodność  pracy z tematyką konkursu 

 walory estetyczne 

4.  Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace z jednej placówki. 
 

5. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł 

pracy, adres placówki, telefon kontaktowy, adres e- mail, imię i nazwisko nauczyciela 

(załącznik nr 2),   zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). 



 
 

6. Zgłoszenie prac do konkursu wiąże się z przekazaniem praw autorskich na rzecz 

organizatora  (Przedszkole nr 18 w Lublinie) oraz zgodą n a  publikację prac na stronie 

internetowej oraz w kronice przedszkola. Prace nie będą zwracane  i przechodzą na własność 

organizatora. 

7.  Termin nadsyłania prac: 
 

Prace należy przekazać do organizatora w terminie do  23.11.2022 na adres: 

Przedszkole nr 18 w Lublinie 

Ul. Lipowa 12a 20-024 Lublin 
 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25.11.2022, a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

przedszkola. 

Koordynator konkursu: Małgorzata Janaszek tel. 604639673 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 
 
 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego 
dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola, na pracy plastycznej w związku z udziałem w 
Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój bajkowy przyjaciel” organizowanym przez Przedszkole nr 18 w 
Lublinie zgodnie z ustawą z dnia18 maja 2018r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).  
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka w zakresie : imię i nazwisko na stronie 
internetowej Przedszkola nr 18 w Lublinie oraz w kronice przedszkola. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko dziecka/ 
 
 
                                               ……………………………………………………………………. 
                                               data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
 
 
Oświadczam, że zostałam/ am poinformowana/ny na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, że: 
 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 18 w Lublinie 20-024, ul. Lipowa 12A 
reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Ilona Kapłan  iod@lco.lublin.eu 
 

Celem przetwarzania jest Działanie informacyjno- promocyjnie Przedszkola nr 18 
w Lublinie oraz promocja osiągnięć mojego dziecka 

Podstawą przetwarzania jest Dobrowolna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego 
dziecka- art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ dane będą podane do publicznych 
wiadomości 

 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Zgoda jest wydana na czas nieokreślony i dane osobowe będą przechowywane do dnia pisemnego 
wycofania zgody skierowanego do administratora, 

2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 
3. Podanie danych jest dobrowolne, a fakt nie wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością publikacji 

danych 
 
 
Mam prawo do: 
- wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 
- żądania dostępu do tych danych, 
- sprostowania danych, 
- usunięcia danych, 
- ograniczenia przetwarzania, 
- przenoszenia danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
       ………………………………………………………………………………. 
       data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

mailto:iod@lco.lublin.eu


 

Załącznik nr 2 

 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny  pt. ,,Mój bajkowy przyjaciel” 

(Prosimy o wypełnienie metryczki drukowanymi literami). 

 

 

 
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny 

,,Mój bajkowy przyjaciel” 

Tytuł pracy: 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

 

Wiek dziecka: 

 

Nazwa i adres placówki: 

 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

 
 

 

Telefon kontaktowy: 

 

E -mail do korespondencji: 

 

 

 

 


