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REGULAMIN KONKURSU 

 
 

„Wiesz, kim zostać chcesz w przyszłości? 

Masz tu szereg możliwości. 

Musisz tylko zdecydować, 

W jakim fachu chcesz pracować.                                          

Twoja pasja Ci pomoże 

Przy profesji Twej wyborze. 

Praca będzie przyjemnością, 

Gdy wykonasz ją z radością”. 
/"Kim zostanę? Wierszyki o zawodach"  

 Dorota Strzemińska-Więckowiak/ 

 

Zapraszamy do udziału 

w konkursie plastycznym w ramach pilotażowego programu  

z zakresu doradztwa zawodowego w przedszkolach 

„POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM… 

 - WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWÓDÓW” 

 

 Organizator Konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 13, Samorządowe Przedszkole 

nr 14, Samorządowe Przedszkole nr 30, Samorządowe Przedszkole nr 45, 

Samorządowe Przedszkole nr 117, Samorządowe Przedszkole nr 144, Samorządowe 

Przedszkole nr 163, Samorządowe Przedszkole nr 176, oddziały przedszkolne przy 

Szkole Podstawowej nr 117, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 137.  

 Inicjator Konkursu: Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji we współpracy  

ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku 

Przedszkolnym oraz z przedszkolami biorącymi udział w pilotażowym programie  

z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli. 
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Cele konkursu: 

 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku krakowskich szkół branżowych  

i technicznych. 

 Zapoznanie dzieci i rodziców ze światem zawodów z krakowskich szkół. 

 Uwrażliwienie uczestników konkursu na sprawy związane z wyborem 

zawodu. 

 Wzmacnianie więzi między dzieckiem, a rodzicem/opiekunem prawnym 

poprzez wspólne spędzanie czasu. 

 Rozwój kreatywności, zdolności manualnych i umiejętności prezentowania 

własnych obserwacji i przemyśleń wśród uczestników konkursu. 

 

Zasady konkursu: 

 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym  

(3-6 lat), wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, z przedszkoli biorących udział 

w pilotażowym programie z zakresu doradztwa zawodowego „Poznaję, 

doświadczam, wybieram… - wędrówka po świecie zawodów”. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej 

zawód w kierunku, którego kształcą krakowskie szkoły branżowe i techniczne. 

3. Praca powinna odzwierciedlać wiedzę dziecka oraz rodzica/opiekuna 

prawnego na temat przedstawianego zawodu. Powinna też koncentrować się na 

pozytywnych aspektach danego zawodu. Z pracy musi wynikać informacja, 

która szkoła była inspiracją do jej wykonania. 

4. W ramach konkursu należy przygotować pracę plastyczną techniką „kolaż”. 

5. Pracę należy wykonać w formacie A3. Prace wykonane w innym formacie nie 

będą brane pod uwagę.  

6. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z danymi autorów pracy oraz 

akceptację regulaminu konkursu, która stanowi załącznik nr 1.  

7. Każdy uczestnik (dziecko+rodzic/opiekun prawny) może zgłosić maksymalnie 

jedną pracę konkursową. 

8. Składanie prac wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 odbywa się w terminie 

1-18 czerwca 2021 r. 

9.  Prace należy dostarczyć do przedszkola biorącego udział w pilotażowym     

programie, do którego uczęszcza dziecko. 
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10.  Prace konkursowe zostaną ocenione w każdym przedszkolu przez Komisję     

Konkursową, na podstawie następujących kryteriów:  

- zgodność z tematem;  

- inwencja, oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu danego zawodu;  

- zauważalne działania plastyczne zarówno dziecka, jak i rodzica/opiekuna 

prawnego;  

- ogólne wrażenie estetyczne. 

11. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez dyrektor przedszkola, do którego 

uczęszcza dziecko.   

12. Wszystkie prace konkursowe dzieci z danego przedszkola wraz z informacją  

o autorach będą upublicznione na stronie przedszkola.  

13. Ogłoszenie wyników przez Komisję nastąpi 25 czerwca 2021 r. za 

pośrednictwem strony internetowej przedszkola. 

14. Do 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Portalu Edukacyjnego ukaże się 

artykuł podsumowujący konkurs.  

15. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy, natomiast dla 

dzieci wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi, którzy zajmą 1, 2 lub 3 miejsce 

w danym przedszkolu przeznaczone są nagrody rzeczowe. 

16. Nagrody oraz dyplomy zostaną ufundowane przez Inicjatora Konkursu. 

17. Prace konkursowe dzieci, które zajęły w danym przedszkolu miejsce 1, 2 i 3 

zostaną zaprezentowane na wystawie na dziedzińcu Urzędu Miasta Krakowa  

na pl. Wszystkich Świętych 3-4.  

18. Udział w konkursie jest możliwy tylko dla osób, które zaakceptują treść 

Regulaminu. 

19. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator. 

20. Wszelkie prace złożone w konkursie stają się własnością Organizatora i nie będą 

podlegały zwrotowi.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian  

w postanowieniach niniejszego Regulaminu na każdy etapie trwania Konkursu, 

w tym zmian technicznych jego przeprowadzenia. 

22. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

23. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail organizatora 

konkursu 
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24. Obowiązek informacyjny: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole,  

do którego uczęszcza Twoje dziecko i są one podawane w celu organizacji 

konkursu. Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe 

będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Masz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie 

odrzucenie pracy konkursowej. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. 

RODO), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane kontaktowe 

do Inspektora Ochrony Danych uzyskasz w swoim przedszkolu. 

 


