
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,KARTUZY – MOJA MAŁA STOLICA”

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka”
z siedzibą na os. gen. J. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy.
Konkurs jest organizowany w związku z gminnymi obchodami 100-lecia nadania praw miejskich
Kartuzom. 

II. Cele konkursu:

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na
określony temat.

2. Szerzenie idei lokalnego patriotyzmu wśród najmłodszych mieszkańców gminy.
3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci w

gminie.

III .Warunki uczestnictwa

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem
konkursu, którą należy dostarczyć lub wysłać do sekretariatu w Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka” (os. gen. J. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy)  do
03.03.2023 r. 

2. W  konkursie  plastycznym  mogą  uczestniczyć  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  które
wykonają indywidualną, samodzielną pracę plastyczną.

3. Format prac plastycznych – wyłącznie A4. 
4. Technika  wykonania  pracy  jest  dowolna  (farby  plakatowe,  akwarela,  rysunek  kredką,

ołówkiem, piórkiem,  itp.).  Dopuszcza się  tylko prace  wykonane na papierze.  Nie  będą
brane  pod  uwagę  malowidła  na  szkle,  kompozycje  przestrzenne,  rzeźby  czy  prace  z
plasteliny. 

5. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
6. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko autora pracy, wiek,

nazwę przedszkola.
7. Zgłaszając  prace,  prawny  opiekun  (rodzic)  dziecka  jednocześnie  wyraża  zgodę  na

publikowanie  rysunków i  udostępnianie  danych  dziecka  na  stronie  internetowej  oraz  w
materiałach związanych z konkursem. 

8. Z każdego przedszkola można złożyć do 3 prac w każdej kategorii wiekowej.

IV. Kryteria oceniania i nagrody

1. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
- I kategoria – dzieci 3-letnie,
- II kategoria – dzieci 4-letnie,
- III kategoria – dzieci 5-6-letnie



2. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
- spełnienia wymogów formalnych;
- zgodności pracy z tematem konkursowym;
- walorów estetycznych.

3. Planowane  jest  przyznanie  trzech nagród w każdej  kategorii  wiekowej  oraz  wyróżnień.
Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w konkursie.

4. Lista laureatów zostanie opublikowana 8 marca 2023 r. na stronie internetowej przedszkola
–  www.akademiaprzedszkolaka.kartuzy.pl oraz  na  profilu  Facebook  –
https://www.facebook.com/przedszkolekartuzy. 

5. Termin wręczenia nagród – 10 marca 2023 r. o godzinie 10:30 w Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnym ,,Akademia Przedszkolaka” na os. gen. J. Wybickiego 33 w Kartuzach. 

6. Wyłonieni  w konkursie  plastycznym laureaci  zostaną  o tym fakcie  powiadomieni  drogą
mailową  poprzez placówkę do której uczęszcza dziecko. 

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubione,  niekompletne,  uszkodzone  lub
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

2. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
3. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów konkursu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.  

http://www.akademiaprzedszkolaka.kartuzy.pl/
https://www.facebook.com/przedszkolekartuzy


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko autora prac: …………………………………………………………………………..

Wiek autora: …………………………………………………………………………………………...

Nazwa placówki: ……………………………………………………………………………………...

Adres e-mail do placówki: …………………………………………………………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ………………………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w konkursie plastycznym ,,Kartuzy – moja mała stolica”

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych na
karcie zgłoszenia przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka” w Kartuzach z
siedzibą  w  Kartuzach  na  os.  gen.  J.  Wybickiego  22  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia,  promocji  i
ogłoszenia wyników Konkursu.

Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody2 na  zamieszczenie  przez  Przedszkole  z  Oddziałami
Integracyjnymi ,,Akademia Przedszkolaka” w Kartuzach wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas
finału  konkursu  planowanego  na  10.03.2023  r.,w  mediach  wewnętrznych  (strona  internetowa
www.akademiaprzedszkolaka.kartuzy.pl,  portal  Facebook)  oraz  w  mediach  zewnętrznych  w  ogłoszenia
wyników, promocji i zdania relacji z Konkursu. Jednocześnie zostałem poinformowany przez Przedszkole z
Oddziałami  Integracyjnymi  ,,Akademia  Przedszkolaka”  w  Kartuzach,  że  serwery  serwisu  Facebook,
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych  osobowych,  które  w szczególności  mogą  nie  zapewniać  dostatecznego  poziomu ochrony.  Dane
zostaną przetransferowane w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością
serwisów.  

Zostałem/-am  poinformowany/-a  przez  Przedszkole  z  Oddziałami  Integracyjnymi  ,,Akademia
Przedszkolaka” w Kartuzach (administratora danych), że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich
danych,  usuwania,  ich  poprawiania  oraz  ograniczenia  przetwarzania.  W sprawach  spornych przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
będą  przetwarzane  do  momentu  zakończenia  imprezy  i  działań  promocyjno-marketingowych  z  nią
związanych. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Dane mogą być
transferowane  do  państw  trzecich  (m.in.  do  USA w  przypadku  umieszczenia  relacji  z  wydarzenia  na
Facebooku)  oraz  organizacji  międzynarodowych.  Dane  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu
podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu.  W  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi,  mogę
kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail:  inspektor@cbi24.pl . Podanie danych
jest  dobrowolne  i  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  jednakże  ich  podanie  jest  niezbędne  do  udziału  w
wydarzeniu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki, w tym bezpłatne
zrzeczenie się majątkowych praw autorskich na warunkach określonych w Regulaminie. 

……………………………….

(podpis rodzica/opiekuna  prawnego)

1 Zgoda obowiązkowa - brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
2 Zgoda nieobowiązkowa. 
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