REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Czysty las wokół nas”
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI 3-5 LETNICH
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest : Publiczne Przedszkole nr „Pod Topolą” ul. Sportowa 3, 78-300 Świdwin
2. Koordynatorem Konkursu jest pani Monika Szydłowska
§2.
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
a. rozwijanie zainteresowania środowiskiem naturalnym oraz jego obserwacja wśród dzieci
b. rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska,
c. poszerzanie świadomości ekologicznej.
d. poszerzanie wiedzy ogólnej
e. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci w wieku od 3 do 5 lat z całej Polski
f. motywowanie najmłodszych do samodzielnych działań artystycznych,
g. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
h. zaangażowanie nauczycieli, opiekunów dzieci w rozwój kreatywnego myślenia
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do dzieci z terenu całej Polski.
2. Kategorie wiekowe i tematyka prac: 3-latki, 4-latki oraz 5-latki wykonują pracę plastyczną w
odpowiedzi na hasło „Czysty las wokół nas”
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem dla
tematyki Konkursu;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 lub A3
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wydzieranka, technika
mieszana (bez materiałów sypkich) itp.
d. praca musi być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych.
2. Do każdej pracy musi być dołączona – wypełniona i podpisana Karta uczestnika

§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny a podanie danych związanych z udziałem w nim jest całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 maja 2022 roku na adres: Publiczne
Przedszkole nr 2 „Pod Topolą” ul. Sportowa 3, 78-300 Świdwin. Prace konkursowe można także
przynosić bezpośrednio do Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Topolą” od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy placówki, do dnia 31 maja 2022 roku włącznie.
4. Każdy uczestnik może wykonać i wysłać jedną pracę plastyczną.
5. Prace muszą być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
6. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć
dopiski: „Praca na konkurs – „Czysty las wokół nas”. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac
konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu decyduje data stempla pocztowego
(do 31.05.2022 r.).
7. Do pracy konkursowej powinna być załączona Karta uczestnika podpisana przez przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika.
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja składa się z trzech członków jury.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania
najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.
3. Decyzja Komisji, co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
d. samodzielność wykonania pracy
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją wszystkich prac nastąpi 10 czerwca 2022 r. na
Facebooku Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topolą” oraz na stronie internetowej przedszkola
www.podtopola.swidwin.pl

§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce .
2. Nagrody zostaną rozesłane pocztą tradycyjną.
§9.
DYPLOMY
1. Nagrodzonym uczestnikom konkursu, Organizator prześle imienne dyplomy pocztą tradycyjną.
2. Uczestnicy, którzy nie zostali nagrodzeni ani wyróżnieni w konkursie, mogą otrzymać Dyplom
Uczestnictwa drogą elektroniczną. W celu uzyskania dyplomu, uczestnik zobowiązany jest do podania
adresu e-mail.
§10.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Pod Topolą” ul.
Sportowa 3, 78-300 Świdwin
2. Zostanie wówczas zorganizowana wystawa pokonkursowa „Czysty las wokół nas” na której będą
zaprezentowane prace zarówno nagrodzone jak i pozostałe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac.
§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie
po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora
tj www.podtopola.swidwin.pl.

Publiczne Przedszkole nr „Pod Topolą”
ul. Sportowa 3
78-300 Świdwin
„Praca na konkurs – „Czysty las wokół nas”

KARTA UCZESTNIKA
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
„CZYSTY LAS WOKÓŁ NAS”
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia uczestnika)
Nazwa placówki:.............................................................................................................................................................
Nauczyciel prowadzący ……………… ………………………………………………………………………………
Adres placówki oraz e-mail (niezbędny do przesłania dyplomu/nagrody)…………………………………………….
.........................................................................................................................................................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
NR 2 ,POD TOPOLĄ" W ŚWIDWINIE
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 2 „Pod Topola”, ul. Sportowa 3, 78-300 Świdwin informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod
Topola”, ul. Sportowa 3, 78-300 Świdwin zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Państwa danych osobowych.
2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: iodo_swidwin@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz promocji placówki i nie będą
udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1646).
5. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
6. Dane osobowe dzieci oraz ich wytwory plastyczne mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola w celu
promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na
stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
7. Wizerunek i dane osobowe dziecka i jego wytwory plastyczne wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie
dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

