Regulamin przedszkolnego konkursu fotograficznego
„Piękna nasza Polska cała…”

Cele konkursu:
- rozwijanie pomysłowości oraz inwencji twórczej dziecka w obszarze fotografii;
- rozwijanie uczuć patriotycznych u dziecka;
- promowanie twórczości dziecięcej;
- przedstawianie ciekawych sposobów wykorzystania urządzeń technologicznych.
Regulamin konkursu:
1. Adresat Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających
do Przedszkola nr 116 ul. Okopowa 31, 01-059 Warszawa, zwanym dalej Przedszkolem.
2. Format i technika wykonania pracy konkursowej: Fotografie powinny być wykonane metodą
cyfrową, dobrej jakości i rozdzielczości, kolorowe, czarno-białe lub monochromatyczne. Do
organizatora należy dostarczyć wydruk fotografii wyeksponowanej na paspartu w formacie A4
oraz zdjęcie w formie pliku elektronicznego (jpg, png.). Praca konkursowa musi być pracą
własną.
3. Prace w formie wydrukowanej należy złożyć w placówce, z kolei prace w formie
elektronicznej należy przesłać na adres mailowy eprus@eduwarszawa.pl w terminie do
22.11.2021 r.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą:
- imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której autor uczęszcza;
- tytuł pracy.
5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego Kartę Zgłoszeniową
oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
6. Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora, a wyniki konkursu zostaną
ogłoszone dnia 29.11.2021r. w czasie uroczystości wręczenia nagród oraz na stronie
internetowej Przedszkola.
7. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami a laureaci nagrodami rzeczowymi.
8. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów.
9. Dostarczone prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej
w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola.
10. Koordynatorami Konkursu są Panie: Elżbieta Prus, Anna Matej, Małgorzata Hofman,
Elżbieta Grzybkowska.

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
do udziału w konkursie fotograficznym
„Piękna nasza Polska cała…”
Imię i nazwisko dziecka, grupa
przedszkolna
Imię i nazwisko rodzica
przygotowującego dziecko do konkursu

Tytuł pracy

………………………………………...
………………………………………...

…………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 września 2016. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko
dziecka)
……………………………………………………………………..
w
celach
organizacji i przeprowadzenia konkursu „Piękna nasza Polska cała…” organizowanego przez
Przedszkole nr 116 w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości że administratorem danych
osobowych jest Przedszkole nr 116 w Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Przedszkole nr 116 w Warszawie, na potrzeby
konkursu.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo.
Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe
jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacje, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronie Przedszkola nr 116 w Warszawie) oraz zamieszczania w
materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr
osobowych.
…………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

