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Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole Nr 94 w Krakowie.  

Cele konkursu: 

 propagowanie i dostrzeganie piękna przyrody 

 odczuwanie i prezentowanie swojej przynależności do rodziny 

 pielęgnowanie bliskich, serdecznych kontaktów społecznych 

 rozwijanie twórczej inwencji dzieci 

 rozwijanie zdolności literackich 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców bądź opiekunów z Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta. 

Kryteria oceny: 

Twórczość oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będzie 

pomysłowość w opracowaniu tematu, walory artystyczne, samodzielność. 

Warunki konkursu: 

1. Na konkurs należy przesłać wiersz o tematyce przyrodniczej. Wiersze powinny odzwierciedlać 

szczególnie przywiązanie do rodziny, bliskość relacji społecznych oraz sławić piękno przyrody. 

Do wiersza można dołączyć  obrazek (skan lub zdjęcie) ilustrujące jego treść. 

2. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach 

internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. 

3. Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac. 

4. Termin nadsyłania prac mija 17.04.2020. 

5. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie i będą eksponowane na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkole94.blizej.info 

6. Wszystkie wiersze przechodzą na własność organizatorów.  

Każdy wiersz należy napisać w programie WORD i przesłać wraz z metryczką oraz zgodą RODO drogą 

mailową na adres: p94konkurs@interia.pl 

z dopiskiem: „Wokół przyjaciół i przyrody” 
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7. Każdy wiersz musi zawierać dodatkową stronę z metryczką (patrz załącznik 1) oraz oświadczeniem RODO 

(patrz załącznik 2). Prosimy o podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego tego oświadczenia oraz 

przesłanie wyraźnego zdjęcia bądź skanu drogą mailową. Mile widziane ilustracje do wiersza ( pkt. 1). 

8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – nauczycielka: 

Sylwia Niewitała pod adresem e-mail: p94konkurs@interia.pl 

 

Ogłoszenie wyników: 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców i ogłosi wyniki do 24.04.2020 r. Wyniki zostaną opublikowane 

na stronie internetowej przedszkola. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody 

po zakończeniu zagrożenia epidemicznego. Termin zostanie podany na stronie internetowej przedszkola. 

Serdecznie zapraszamy! 
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Załącznik 1: Metryczka 

 

Międzyprzedszkolny konkurs poetycki na wiersz o tematyce przyrodniczej 

„WOKÓŁ PRZYJACIÓŁ I PRZYRODY” 

 

imię i nazwisko autora, wiek,  

adres placówki,  

nazwisko opiekuna lub rodzica, pod którego 

kierunkiem wiersz został napisany 
 

Kontakt (e-mail, telefon)  
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Załącznik 2: Oświadczenie RODO 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Międzyprzedszkolny konkurs poetycki na wiersz o tematyce przyrodniczej 

„WOKÓŁ PRZYJACIÓŁ I PRZYRODY” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

organizator konkursu informuje, że: 

1) Administratorem i odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole 

Nr 94 w Krakowie os. Ogrodowe 3, 31-915  Kraków. 

2) inspektorem danych osobowych w Samorządowym Przedszkolu Nr 94 jest Pan Paweł Jasiołek  

i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail  iod.mjo@um.krakow.pl lub 

telefonicznie 12-616-84-58. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu 

konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu oraz do czasu upływu 

terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego; 

6) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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 (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek 

uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana 

w konkursie; 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego 

przetwarzania będzie protokół jury konkursu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

………………………………………. 

/czytelny podpis rodzica lub opiekuna/ 


