REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG”

ORGANIZATOR KONKURSU:
„KRAINA ODKRYWCÓW”
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TURZY ŚLĄSKIEJ
ul. LIGONIA 2c 44-351 TURZA ŚLĄSKA tel. 32/45 11 191
e-mail: ppturza6@gmail.com
Organizatorzy konkursu: Agnieszka Sitek, Karolina Frąckowiak, Marta Kluczka
ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU

I.

II.



Ukazanie walorów czystego powietrza i piękna środowiska.



Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na sposoby ochrony przyrody.



Promowanie zdrowego stylu życia.



Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dziecka i jego ekspresji twórczej.



Rozwijanie talentów plastycznych i pomysłowości.



Popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych.



Zainteresowanie dzieci prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 do 6 lat z przedszkoli z Powiatu Wodzisławskiego.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy promującej czyste powietrze, bez smogu i dymu.
3. Od uczestników konkursu wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 1).
4. Zgodę należy zeskanować i przesłać w formie JPG na adres e-mail organizatora.

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną.
3. Każda placówka może zgłosić do konkursu po 2 prace z każdej kategorii wiekowej. Pracę należy
sfotografować i przesłać w formacie JPG na adres e – mail organizatora.
Termin nadsyłania prac do 21.05.2021r.
4. Prace konkursowe należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek/grupa, imię i nazwisko
nauczyciela (dane należy umieścić w opisie pliku JPG).
5. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko.

IV.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów w poszczególnych
grupach wiekowych:
I KATEGORIA – dzieci 3 i 4 letnie
II KATEGORIA – dzieci 5 i 6 letnie
2. Kryteria oceny pracy:
 zgodność pracy z tematem,
 zaangażowanie i wkład własny dziecka w wykonanie pracy,
 interpretacja własna tematu,
 oryginalne ujęcie tematu,
 poziom artystyczny pracy,
 estetyka wykonania,
 kompozycja.

V.

WAŻNE TERMINY

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej przedszkola
https://ppturza.gorzyce.pl.
2. Zdjęcia prac wraz z załącznikami w formacie JPG należy nadsyłać do dnia 21.05.2021r. na adres:
ppturza6@gmail.com w tytule e – maila należy wpisać „KONKURS PLASTYCZNY –„MOGĘ
ZATRZYMAĆ SMOG”.
3. Organizator potwierdzi otrzymanie wiadomości. W razie nie otrzymania potwierdzenia, prosimy
o ponowne przesłanie.
4. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przesłanych prac laureatów konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28.05.2021r.
6. Wyniki

konkursu

zostaną

opublikowane

na

stronie

internetowej

naszego

przedszkola:

https://ppturza.gorzyce.pl w dniu 31.05.2021r.
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
Nauczyciele otrzymają podziękowania. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do dnia 4.06.2021r. do
placówek laureatów.
8. Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele pod kierunkiem, których zostały wykonane prace otrzymają
podziękowania i pamiątkowe dyplomy – przesłane drogą mailową na adresy zwrotne, z których przesłane
zostały prace.

UWAGA!
1. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2019 poz. 1781).
2. Przekazując zdjęcie pracy na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie go na stronie internetowej
„Krainy Odkrywców” Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej i zrzeka się jednocześnie praw autorskich.

Załącznik nr 1
…………………………………………..
(imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów)

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….………………………………
w konkursie plastycznym „MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG” organizowanym przez „Kraina Odkrywców”
Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, ul. Ligonia 2c, 44-351 Turza Śląska i tym samym zezwalam na
przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego dziecka do celów konkursowych.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z:
1. Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
2. Klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
data ……………..…………….

……………………………………………………………………….
czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO „Kraina Odkrywców”
Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest „Kraina Odkrywców” Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej, ul.
Ligonia 2c, 44-351 Turza Śląska tel. 32/45 11 191, e-mail: ppturza@gorzyce.pl dalej Administrator
2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: e-mail:
ido@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie zgodnie z udzieloną przez
Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organizatorowi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału Pani/Pana
dziecka w konkursie, oraz podmiotom i instytucjom, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów
prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i udokumentowania konkursu;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia
przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział dziecka w konkursie;
11.Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych;

