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                    Przedszkole Miejskie Nr 1 

ul. 22 Lipca 1807 nr 45,  

67-120 Kożuchów 

 

Założenia konkursu są zgodne z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2021/2022 - Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Gdzie jednym z głównych celów 

jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego 

wkładu w życie swojej rodziny. 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci z przedszkoli do udziału w gminnym konkursie 

czytelniczym pt. „Nasza ulubiona książka” 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO–TECHNICZNEGO  

pt. „Nasza ulubiona książka”. 

 

1. Organizator: Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 22 Lipca 1807 nr 45, 67-120 

Kożuchów, współorganizator: Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie. 

 

2. Koordynator konkursu: Barbara Walas z Przedszkola Miejskiego Nr 1 

w Kożuchowie. 

 

3. Adresaci konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczające do 

przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

w gminie Kożuchów, nauczyciele i rodzice/opiekunowie. 

 

4. Konkurs trwa od: 05.04.2022 r. – 21.04.2022 r. 

 

5. Cele konkursu:  

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 

 rozwijanie zdolności manualnych;  

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych;  

 integracja dzieci i rodziców, czerpanie radości ze wspólnie spędzonych 

chwil podczas kreatywnych działań.  
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6. Zasady i warunki uczestnictwa:  

a) konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) z gminy 

Kożuchów oraz ich nauczycieli, rodziców/opiekunów;  

b) zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie według własnego pomysłu 

pracy plastyczno-technicznej przedstawiającej ulubioną książkę czytaną w domu 

lub w przedszkolu;  

d) każda rodzina lub grupa przedszkolna wykonuje jedną pracę;  

e) opiekun uczestnika/grupy konkursu (rodzic, nauczyciel) dołącza do pracy 

dokumenty, to jest: uzupełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenia 

(znajdują się w załącznikach) i dostarcza je do Przedszkola Miejskiego Nr 1 

w Kożuchowie  

f) dostarczenie pracy, karty zgłoszenia i podpisane oświadczenie oznacza 

akceptację warunków konkursu i regulaminu;  

g) kryteria oceny:  

 oryginalność i pomysłowość  

 walory artystyczne i estetyczne;  

 technika; 

 forma przekazu; 

 samodzielność wykonanej pracy. 

h) dyplomy i nagrody:  

➢ Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci I, II 

i III miejsca oraz wyróżnień nagrody rzeczowe. 

i) wyniki konkursu:  

➢ Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 1 

w Kożuchowie do 21.03.2022 r. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 

29.04.2022 r.  
 

j) postanowienie końcowe: jury powołane przez organizatora konkursu dokona 

przeglądu, analizy i oceny nadesłanych zgłoszeń. Decyzja jury jest ostateczna 

i niepodważalna.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną: 

przedszkolenr1@op.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA do gminnego konkursu pt. „Nasza ulubiona książka” 
 

Imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu  

 

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

 

Nazwa i adres placówki do korespondencji  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy opiekuna  

 

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

 

Adres e-mail opiekuna  

 

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

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................ 

w gminnym konkursie plastyczno-technicznym „Nasza ulubiona książka”. 

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatora konkursu w celach związanych z organizacją oraz 

promocją konkursu.  

 

 

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

data i miejscowość autora pracy konkursowej          podpis opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem gminnego konkursu plastyczno-

technicznego „Nasza ulubiona książka” i w pełni akceptuję przyjęte w nim 

zasady. 

 

 

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

data i miejscowość                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Oświadczenie  
 

………………………………………………….  

imię i nazwisko uczestnika konkursu  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na 

potrzeby uczestnictwa w gminnym konkursie plastyczno – technicznym pt. 

„Nasza ulubiona książka” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 

22 Lipca 1807 nr 45, 67-120 Kożuchów zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

…………………………………………………..  

podpis opiekuna/rodzica  

 

 

Wyrażam zgodę na podstawie art.81 ust.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) 

na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii 

analogowej i cyfrowej w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie 

plastyczno – technicznym pt. „Nasza ulubiona książka” oraz nieodpłatne 

rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach 

dotyczących promocji działalności Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. 22 Lipca 

1807 nr 45, 67-120 Kożuchów obejmującej konkurs patronatem m.in. na stronie 

internetowej, tablicy informacyjnej, drukowanych materiałach, promocyjnych 

oraz lokalnych mediach. Zdjęcia i materiały wideo mogą być przekazywane do 

podmiotów współpracujących z Przedszkolem Miejskim Nr 1, ul. 22 Lipca 1807 

nr 45, 67-120 Kożuchów 

 

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

podpis opiekuna/rodzica  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem w gminnym konkursie plastyczno 

– technicznym pt. „Nasza ulubiona książka” organizowanym przez Przedszkole 

Miejskie Nr 1, ul. 22 Lipca 1807 nr 45, 67-120 Kożuchów i w pełni akceptuję 

przyjęte w nim zasady oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Organizatora.   

 

 

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

data i miejscowość                                                                       podpis nauczyciela 
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Oświadczenie  
 

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

Nazwa grupy przedszkolnej oraz Placówki 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

uczestnictwa w gminnym konkursie plastyczno – technicznym pt. „Nasza ulubiona książka” 

organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 22 Lipca 1807 nr 45, 67-120 Kożuchów 
zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Wyrażam zgodę na podstawie art.81 ust.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) na nieodpłatne utrwalenie 

wizerunku mojego dziecka w formie fotografii analogowej i cyfrowej w ramach uczestnictwa 

w ogólnopolskim konkursie plastyczno – technicznym pt. „Nasza ulubiona książka” oraz 

nieodpłatne rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach 

dotyczących promocji działalności Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. 22 Lipca 1807 nr 45, 

67 - 120 Kożuchów obejmującej konkurs patronatem m.in. na stronie internetowej, tablicy 

informacyjnej, drukowanych materiałach, promocyjnych oraz lokalnych mediach. Zdjęcia 

i materiały wideo mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Przedszkolem 

Miejskim Nr 1, ul. 22 Lipca 1807 nr 45, 67-120 Kożuchów. 

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Podpis rodzica 
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 

L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

 

informuję, że:  

 

1. Administratorem w/w danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 

z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. 22 Lipca 1807 45, tel. 68 355 24 58, e-mail 

przedszkolenr1@op.pl.  
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przedszkolu możliwy jest pod 

numerem tel. 68 355 24 58 wew. 33 lub adresem e-mail przedszkolenr1@op.pl.  

 

3. Dane osobowe Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c 

ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) w celach wskazanych wyżej.  

 

4. Pana/Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy 

zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez 

Państwowe Archiwum w Kisielinie.  

 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.  

 

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

               …………………………………… 

Podpis Administratora 

mailto:przedszkolenr1@op.pl

