
KONKURS PLASTYCZNY 

O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ PT.: 

„TO MOJA POLSKA” 

 

Źródło: Internet 

Samorządowe Przedszkole Nr 94 w Krakowie ogłasza konkurs dla dzieci i rodziców. 

Organizatorami konkursu są nauczyciele pani Ewa Pańtak i pani Agnieszka Terembuła 

Celem konkursu jest: 

 wspieranie wychowania patriotycznego dzieci 

 wyrażanie szacunku do symboli narodowych Ojczyzny 

 ukazanie najpiękniejszych miejsc, zabytków Polski 

 rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dziecka 

 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci. 

 Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest dla dzieci z przedszkola ze wszystkich grup wiekowych oraz ich 

rodziców bądź opiekunów. 

Temat pracy konkursowej: „To moja Polska” prace mogą nawiązywać do: 

 legend związanych z początkami naszego państwa 

 najpiękniejszych miejsc i zabytków Polski 



 wybitnych postaci związanych z naszym krajem 

 ważnych wydarzeń historycznych, symboli narodowych. 

 

Technika wykonania pracy konkursowej: 

 praca plastyczna wykonana w formacie A4 lub A3 

 dowolna technika plastyczna z wyłączeniem prac przestrzennych 

 

Termin dostarczenia prac upływa 14 maja 2021r. 

Prace należy składać u wychowawcy grupy do której dziecko uczęszcza.  

Zgłoszone na konkurs prace muszą zawierać dodatkową stronę z metryczką (patrz załącznik 

1) oraz oświadczeniem RODO ( patrz załącznik 2). 

 

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów. 

Kryteria oceny: 

 pomysłowość w ujęciu tematu 

 walory estetyczne i artystyczne 

 samodzielność wykonania pracy 

 zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola. 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

                                                                                                    

                                   Serdecznie Zapraszamy rodziców i    

                                dzieci do udziały w konkursie 

  

  



Załącznik: Metryczka i oświadczenie RODO: 

Konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej „To moja Polska” 

imię i nazwisko autora, wiek,  

adres placówki,  

nazwisko opiekuna lub rodzica,   

Kontakt (e-mail, telefon)  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

      Przedszkolny konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej „To moja Polska” 

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/ 


