
                                                 Regulamin I edycji Międzyprzedszkolnego  

                                            Konkursu „Fabryka wielkanocnych pisanek” 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej, ul. Pocztowa 24A 

II . Cele konkursu: 

1. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczno-techniczną 

2. Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi; 

3. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci; 

4. Tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem różnorodnego materiału; 

5. Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci. 

III. Zasady konkursu 

a) Konkurs adresowany jest do dzieci z wszystkich przedszkoli na terenie miasta Bielska-Białej; 

b) Zadaniem dzieci jest wykonanie pisanki w formie przestrzennej (dozwolona pomoc rodzica); 

c) Ilość nadesłanych prac nieograniczona; 

d) Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy, nazwa i dane 

kontaktowe placówki); 

e) Konkurs trwa od 1.03.2023r.  do 24.03.2023r. (decyduje data dostarczenia do Przedszkola nr 31); 

f)  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2023r. na stronie internetowej Przedszkola nr 

31 – www.p31.eu 

g) Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury. Oceniane będą: wrażenie artystyczne, oryginalność, 

pomysłowość, różnorodność wykorzystywanych materiałów, estetyka pracy; 

h) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i przyznaniem prawa do wykorzystywania prac i 

danych osobowych na cale konkursu; 

i) Po zakończeniu konkursu, prace przechodzą na własność Przedszkola nr 31 jako organizatora konkursu. 

IV. Termin oraz miejsce dostarczenia prac. 

Prace należy dostarczyć do dnia 24.03.2023r. do Przedszkola nr 31, ul. Pocztowa 24A, 43-300 Bielsko-Biała  

 

Koordynatorzy: Marta Sopiak-Prochot, Monika Kucz 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie 

i wykorzystywanie imienia i nazwiska, wieku, danych przedszkola, do którego uczęszcza dziecko i innych niezbędnych danych 

osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Mam świadomość 

tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 Imię i nazwisko dziecka 

  

Wiek dziecka 

Nazwa grupy, nazwa i dane kontaktowe placówki 

 

 

 

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

  

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, Portalu Edukacyjnym 

lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi 

działaniami edukacyjno – oświatowymi. 

  

  

  

ZEZWALAM / 

NIE ZEZWALAM 

  

  

  

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego dziecka przez placówkę – 

organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach 

organizowanych przez podmioty trzecie, a także poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – 

organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego 

udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

 

Data podpisania: 

 

_______________________________________________________

[imię i nazwisko, podpis] 

 

 

 

 



 

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)  Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej, ul. Pocztowa 24A, 43-300, informuje, 

że:  

 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest  Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej, ul. Pocztowa 24A, 43-300;tel. +48 33 814 00 

20 e-mail: pm31@cuw.bielsko-biala.pl 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin Gruszka 

(kontakt do inspektora:  e-mail: iod24h@data.pl, tel: 785465194). 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i 

przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji 

konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie 

danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
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