
 

Regulamin konkursu plastyczno - technicznego  

pt. „Ekologiczny domek” 

 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 116 w Warszawie, ul. Okopowa 31. 

 

2. Celem konkursu jest: 

✓ Zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności twórczej. 

✓ Dostrzeganie potrzeb otaczającej nas przyrody. 

✓ Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. 

✓ Rozwijanie umiejętności planowania. 

✓ Prezentacja dziecięcej twórczości. 

 

3. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci z Przedszkola nr 116.  

4. Przedmiotem konkursu jest przestrzenna praca plastyczno - techniczna  pt. 

„Ekologiczny domek” wykonana z odpadów, którym twórca nada nowe 

przeznaczenie.  

5. Praca przekazywana na konkurs musi być pracą własną. 

6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną przez uczestników Kartę Zgłoszeniową wraz z 

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) oraz Informację 

(załącznik nr 2) 

7. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: 

✓ tytuł 

✓ imię i nazwisko dziecka  

8. Pracę należy dostarczyć osobiście do 25 lutego 2022r. do Przedszkola nr 116. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich 

publicznej ekspozycji, w tym publikacji na stronie internetowej przedszkola. 

10. Pracę oceniać będzie niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, 

której decyzje będą ostatecznie i nieodwołalne. 

11. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci nagrody rzeczowe. 

12. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie 

się 7 marca 2022r. w Przedszkolu nr 116. 

13. Koordynatorami konkursu są nauczycielki: Elżbieta Prus, Anna Matej, Małgorzata 

Hofman, Aneta Woś. 

14. Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr tel: (22) 632 06 15. 

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.  

 



Załącznik 1  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do udziału w konkursie plastyczno - technicznym 

pt. „Ekologiczny domek”   

 
 

Imię i nazwisko dziecka, 

 

 

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 „Ekologiczny domek” 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) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

INFORMACJA 

Adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka no biorącego udział w konkursie „Ekologiczny 

domek” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Przedszkole nr 116 w Warszawie , 01-

059 Warszawa, ul. Okopowa 31. 

2.Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy  pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl 

lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a) udział w konkursie „Ekologiczny domek” Pani/Pana dziecka; 

b) art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO  - w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć 

i umiejętności ucznia; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobów 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125, z 2009r. Nr 126, poz. 1041, 

z 20014r. poz. 1290 oraz z 2017r. poz.1580). 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka: 

a)nie będą przekazywane osobom trzecim; 

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: 

- na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

- na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; 

5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2021/22. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO: 

a) prawo dostępu do swoich danych (art. 15), do ich sprostowania (art.16), ograniczenia przetwarzania 

(art.18); 

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w 

konkursie. 

8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowań celem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji lub profilowania.  

 

 

Zapoznałam(łem) się i akceptuję…………………………………………………………… 

                                                          (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


