
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI 5 i 6 LETNICH ORGANIZOWANEGO W RAMACH 

XIV NOWOHUCKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

DZIECI PRZEDSZKOLNYCH „NOWA HUTA – TU MIESZKAM, TU MARZĘ” 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Samorządowe Przedszkole nr 104 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Księcia w Krakowie,  

Rada Dzielnicy XVIII   

             
I. CEL KONKURSU 

 Rozwijanie zainteresowań artystycznych. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.  

 Zachęcanie dzieci do twórczej aktywności. 

 Prezentowanie swojego miejsca zamieszkania – patriotyzm lokalny. 

 Promowanie dziecięcej twórczości. 

II. WARUNKU UCZESTNICTWA 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich z przedszkoli z terenu dzielnicy  
NOWA HUTA w Krakowie. 

 Technika prac – RYSUNEK (dowolność wyboru narzędzia – kredka, ołówek, węgiel, pastela). 

 Rozmiar - tylko format A3. 

 Placówka może wytypować maksymalnie 2 indywidualne prace. 

 Praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie 

pracy, według następującego wzoru: 

1.    imię, nazwisko autora pracy; 

2.    nazwa i dokładny adres placówki przedszkolnej, telefon, e-mail; 

3.   do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1.  

 Prace należy składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową do dn. 05.04.2019 r. 

( decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Samorządowe Przedszkole nr 104 im. Małego Księcia,  

31-917 Kraków os. Hutnicze 14,  

z dopiskiem  KONKURS PLASTYCZNY „NOWA HUTA – TU MIESZKAM, TU MARZĘ”    

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich,  

                  o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 

                  pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na rzecz Organizatora oraz publikacji tych prac  

                  na stronie internetowej przedszkola, w lokalnej prasie itp. Jest to równoważne z przekazaniem   

                 Organizatorowi  prawa do tego aby innym udzielił zgody na opublikowanie tej pracy. W każdym 

                 przypadku będzie podany autor tej pracy oraz nazwa konkursu.  

                   Prace nieregulaminowe zostaną odrzucone podczas wstępnej weryfikacji!!!! 
III. KONTAKT 

   Telefon/fax do Przedszkola nr 104: 12 644 32 92,  e-mail: przedszkole_104@op.pl 

Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy: pani  Małgorzata Drewnik i Beata Skucha-

Skrzyńska 

IV. WYNIKI KONKURSU 

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie 

się   podczas XIV  Nowohuckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych 
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola. 

 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailowo. 

 Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, „Tygodnika Nowohuckiego”  

oraz wystawione w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali,  

V. PATRONAT MEDIALNY 
 Rada Dzielnicy XVIII 
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Załącznik 1 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu 

plastycznego „NOWA HUTA – TU MIESZKAM, TU MARZĘ” organizowanego  

w ramach  XIV Nowohuckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych 

 

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego:..………………………………………………………........... 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………............... 

            Nazwa, adres i telefon placówki do której dziecko uczęszcza......……………………………………... 

................................................................................................................................................................................................... 

Tytuł pracy konkursowej: .………………………………………………………………....................... 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez 
organizatora oraz partnerów organizatora na potrzeby konkursu plastycznego/Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Data i czytelny podpis 

rodzica/prawnego opiekuna  

  ……………………………………. 
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w ramach  XIV Nowohuckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych 

 

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego:..………………………………………………………........... 

Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………............... 

            Nazwa, adres i telefon placówki do której dziecko uczęszcza......……………………………………... 

................................................................................................................................................................................................... 

Tytuł pracy konkursowej: .………………………………………………………………....................... 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez 
organizatora oraz partnerów organizatora na potrzeby konkursu plastycznego/Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Data i czytelny podpis 

rodzica/prawnego opiekuna  

  ……………………………………. 


