
Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-

Laskowicach zaprasza dzieci z:  

Publicznego Przedszkola nr 1  

Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 2 

Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej 

Szkole Podstawowej w Minkowicach Oławskich 

Publicznego Przedszkola nr 2  

do udziału w  

Międzyprzedszkolnym 

Ekologicznym Konkursie Plastycznym 

pt. „Świat oczami dziecka” 

 

 

 



Regulamin Międzyprzedszkolnego 

Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt. „Świat 

oczami dziecka”. 

 

I ORGANIZATOR  

Konkurs organizowany jest przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-

Laskowicach.  

Koordynatorami konkursu są Nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 2: 

Anna Wygaś, Dorota Sroka, Urszula Rdzanek, Joanna Dworzyńska. 

 

Dane kontaktowe: 

Publiczne Przedszkole nr 2 

ul. Liliowa 3  

55-220 Jelcz-Laskowice 

tel.: 71 301 41 51 

e-mail: sekretariat@przedszkole2jl.pl 

 

II CELE KONKURSU 

-Odkrywanie talentów plastycznych u dzieci, 

-integracja Publicznych Przedszkoli w Jelczu-Laskowicach, 

-rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci, 

-doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi, 

-rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, 

-rozwijanie wśród dzieci wrażliwości ekologicznej i odpowiedzialności za 

środowisko.  

III UCZESTNICY I ZAKRES KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1, 

oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, 
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oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Minkowicach Oławskich i Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-

Laskowicach w wieku 3-5 lat. 

2. Tematem pracy jest : „Świat oczami dziecka”. Praca powinna 

przedstawiać sposób postrzegania środowiska przez dziecko oraz sposób 

jego ochrony. 

3. Prace powinny być wykonane w formacie A4, dowolną techniką 

plastyczną. 

4. Prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę z następującymi 

danymi: imię i nazwisko dziecka; wiek dziecka; pełna nazwa placówki i jej 

adres, nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko. 

5. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka, samodzielność wykonania 

pracy. 

6. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora 

konkursu komisja konkursowa. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci - laureatów 

konkursu oraz ich opiekunów (Ochrona danych osobowych – klauzula 

informacyjna w punkcie IV Regulaminu; Załącznik nr 1-Karta zgłoszenia; 

Załącznik nr 2 - zgody na przetwarzanie danych osobowych). 

8. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji Organizatora, a dostarczenie 

prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.  

9. Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na 

adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Świat oczami 

dziecka”. 

10. W konkursie zostaną wyłonione: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz 

wyróżnienia.  

11. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 

Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach 

(http://www.przedszkole2jl.pl/) oraz na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/pp2jl/). 
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IV TERMINARZ KONKURSU 

1. Ostateczny termin składania prac wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia 

do konkursu (Załącznik 1) oraz Zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka (Załącznik 2) upływa w dniu 30.04.2021 r. (piątek).  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12.05.2021 r. (środa) na stronie 

internetowej Organizatora oraz na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/pp2jl/ ). 

3. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla wyróżnionych uczestników 

konkursu nastąpi w dniu 14.05.2021 r. (piątek) o godz. 11:30 w 

Publicznym Przedszkolu nr 2. 

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH –KLAUZULA 

INFORMACYJNA 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w 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 –RODO. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest 

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel.: 

71 301 41 51, e-mail: sekretariat@przedszkole2jl.pl reprezentowane 

przez Dyrektora Przedszkola – Kamilę Kołodziej-Śliwę. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i 

nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres przedszkola, nazwa grupy, 

do której uczęszcza dziecko. 

6. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 
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7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu cofnięcia zgody. 

8. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo 

do: 

a) dostępu do swoich danych -na podstawie art. 15 – RODO,  

b) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – 

RODO,  

c) usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych - RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych -na podstawie 

art. 18 – RODO,  

e) przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 –RODO. 

9. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie 

tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej 

wycofaniem. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów oraz 

wspaniałej zabawy  

 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do Międzyprzedszkolnego Ekologicznego Konkursu 

pt. „Świat oczami dziecka”. 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu zgłaszam udział w 

konkursie: 

Nazwa, adres , telefon i adres e-mail placówki 

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

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

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

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

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

Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa grupy, do której uczęszcza 

dziecko: 

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela dziecka: 

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

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

 

 

 

      ………………………………………… 

podpis nauczyciela zgłaszającego 

 

 



Załącznik 2  

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią 

kratkę):  

 Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody  

na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas 

Międzyprzedszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

„Świat oczami dziecka” przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-

Laskowicach.  

 

 Wyrażam zgodę      Nie wyrażam zgody  

na publikowanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych 

w czasie Międzyprzedszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod 

hasłem „Świat oczami dziecka” przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-

Laskowicach na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:  

 oficjalna strona internetowa przedszkola, tj. http://www.przedszkole2jl.pl/  

 portal społecznościowy Facebook https://www.facebook.com/pp2jl/ 

 

 

 Wyrażam zgodę      Nie wyrażam zgody  

na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: 

imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola pod pracami konkursowymi w 

związku z udziałem w Międzyprzedszkolnym Ekologicznym Konkursie 

Plastycznym pod hasłem „Świat oczami dziecka” przez Publiczne Przedszkole 

http://www.przedszkole2jl.pl/
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nr 2 w Jelczu-Laskowicach na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych 

takich jak:  

 oficjalna strona internetowa przedszkola, tj. http://www.przedszkole2jl.pl/ 

 portal społecznościowy Facebook https://www.facebook.com/pp2jl/ 

  

 

………………………………………….………………………………………… 

/imię i nazwisko dziecka/  

 

 

……………………………………………………..  

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego  
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Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

 

Administratorem danych 

osobowych jest 

 

Publiczne Przedszkole nr 2 

ul. Liliowa 3  

55-220 Jelcz-Laskowice 

tel.: 71 301 41 51 

e-mail: sekretariat@przedszkole2jl.pl 

reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola 

Celem przetwarzania jest Działanie informacyjno - promocyjne 

Publicznego Przedszkola nr  2 w Jelczu-

Laskowicach oraz promocja osiągnięć 

dziecka 

 

Podstawą przetwarzania jest Dobrowolna zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka –art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

Odbiorcami danych osobowych 

są 

Wszyscy, z uwagi na podawanie danych 

dziecka do publicznej wiadomości  

 

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Każda zgoda jest wydana na czas nieokreślony i dane osobowe będą 

przechowywane do dnia pisemnego wycofania zgody skierowanego 

do administratora. 

2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, a fakt nie wyrażenia zgody 

skutkować będzie niemożliwością publikacji danych. 
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Mam prawo do:  

1. Wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka.  

2. Żądania dostępu do tych danych. 

3. Sprostowania danych. 

4. Usunięcia danych. 

5. Ograniczenia przetwarzania. 

6. Przenoszenia danych. 

7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

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

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


