
 

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego 
 

„AKTYWNY CZAS Z RODZINĄ” 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 148 w Krakowie  

2.  Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny  

pt. „AKTYWNY CZAS Z RODZINĄ”  

4. Konkurs trwa od 16 MAJA - 31 MAJA 2022 r.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  
 

1. Uczestnikami Konkursu są DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT 

2. Uczestników do Konkursu mogą zgłaszać nauczyciele z przedszkoli.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

 

III. WARUNKI KONKURSU  
 

1. Temat pracy konkursowej brzmi: „AKTYWNY CZAS Z RODZINĄ”. Celem 

Konkursu jest promocja aktywnych form wypoczynku oraz zwrócenie uwagi na znaczenie 

rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka.  
 

2. Praca powinna spełniać następujące warunki: format maksymalnie A3, technika dowolna 

płaska (malarstwo, grafika, kolaż, orgiami).  
 

3. Do pracy powinna być załączona metryczka  opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

dziecka wraz z rokiem jego urodzenia.  

 

4. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 31.05.2022 r.  

do Organizatora na adres Samorządowe Przedszkole 148 os. Tysiąclecia 37, 31-610 

Kraków,  z dopiskiem Konkurs Plastyczny. Liczy się data wpływu pracy. Prace, które 

wpłyną po terminie, nie biorą udziału w Konkursie.  
 

5.  Na konkurs można wysłać dwie prace z każdej grupy wiekowej. 

 

6. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizator Konkursu zapewniają sobie prawo 

prezentacji wszystkich dostarczonych prac na wystawach lub w mediach oraz publikowania  

i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich na co uczestnik 

wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator zastrzegają sobie prawo  

na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie prac konkursowych przy wykorzystania wszelkiej 

dostępnej technologii, ich modyfikację, wprowadzanie poprawek, edycję oraz podejmowanie 

decyzji o sposobie, miejscu i czasie ich rozpowszechniania.  

7. Uczestnik oraz jego rodzic przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu, jednocześnie zobowiązując się  

do złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody na piśmie, pod rygorem pominięcia pracy 

w ocenie konkursowej.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.  

 



IV. PRACA KOMISJI OCENIAJĄCEJ I NAGRODY  
 

1. Organizator powoła jury, które dokona oceny prac nadesłanych na Konkurs.  

2. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu.  

3. Jury dokona wyboru prac w terminie do 10 czerwca 2022 r.  

4. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, oryginalność wykonania pracy, 

pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu, kompozycja, estetyka wykonania pracy.  

5. Jury spośród nadesłanych prac dokona oceny w kategoriach wiekowych:  
 

- 3 latki  

- 4 latki 

- 5 latki  

- 6 latki 

 

6. Zostaną wyłonieni poszczególni laureaci za I, II i II miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

7. Jury ma prawo przyznawania wyróżnień oraz dyplomów za uczestnictwo oraz 

podziękowań dla nauczycieli zgłaszających dzieci do konkursu. 

8. O przyznaniu nagród nauczyciele autorów wybranych prac, zostaną poinformowani 

telefonicznie lub mailowo.  

9. Informacja o laureatach wraz ze skanami/zdjęciami prac zostanie podana do wiadomości 

publicznej, a w szczególności zostanie opublikowana na stronie internetowej 

https://przedszkole148.blizej.info/?m=strona&id=15 w zakładce WYDARZENIA 

 

 

 

Załączniki 

1. Metryczka 

2. Zgoda 
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Organizator konkursu: SAMORZĄDOWE 

PRZEDSZKOLE NR 148 W KRAKOWIE 

Temat konkursu plastycznego:  

„AKTYWNY CZAS Z RODZINĄ”. 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY  

WIEK AUTORA PRACY  

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

ORAZ KONTAKT MAILOWY  

 

ADRES I NUMER TELEFONU 

PRZEDSZKOLA DO KTÓREGO 

UCZĘSZCZA UCZESTNIK 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

…………………………………………………………………………………………..……… 

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka:  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, wiek, i nazwa przedszkola) 

na stronie internetowej przedszkola, w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności 

informujących o jego wynikach.  

IV. Wyrażam zgodę na wystawę pracy plastycznej – w HOLU SAMORZĄDOWEGO 

PRZEDSZKOLA  nr 148 w KRAKOWIE os. Tysiąclecia 37. Jednocześnie oświadczam,  

że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem danych mojego dziecka  

i moich jest Samorządowe Przedszkole nr 148 os. Tysiąclecia 37, 31-610 Kraków. tel. 12 648 

24 94 p148@mjo.krakow.pl . 

 V. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji 

Konkursu, jego promocji i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

VI. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy 

czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/em się  

i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.  

 

……………………..................…………………………………  

                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:p148@mjo.krakow.pl

