REGULAMIN IX GMINNEGO RODZINNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WESOŁY SKRZAT
ZE ZDROWIEM ZA PAN BRAT”
I.

Organizatorem konkursu jest:
Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie.

II.

Celem konkursu jest:
⎯ wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
dziecięcych form plastycznych;
⎯ wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie;
⎯ rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;
⎯ pogłębianie wiedzy związanej ze zdrowym trybem życia.

III.

Konkurs adresowany jest do dzieci

uczęszczających do przedszkola „Wesołe

Skrzaty” w Kleszczewie oraz ich rodzin.
IV.

Wymagania dotyczące pracy:
1. Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.
2. Tematem jest zdrowy tryb życia.
3. Może być wykonana dowolną techniką oraz w dowolnym formacie.
4. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1 i 2.

V.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele
organizatora. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie
całej rodziny w proces twórczy. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

VI.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

VII.

Prace należy dostarczyć do dnia 05.05.2021 na adres:
Zespół Szkół w Kleszczewie
Przedszkole „Wesołe Skrzaty”
ul. Poznańska 2
63-005 Kleszczewo
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.

VIII.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa
do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych do druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie
oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach
działań Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie.

IX.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby
uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych
na potrzeby konkursu

(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r w sprawie ochrony
osób fizycznych).
X.

Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XI.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
21 maja 2021 roku.

XII.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, terminu
ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

mgr Małgorzata Ciesielska
mgr Ines Mańczak

Załącznik nr 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych
oraz danych mojego syna/córki…………………………………………………………przez :
1. Administratora Danych Osobowych Zespołu Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2,
63-005 Kleszczewo, inspektorem ochrony danych osobowych jest Barbara Kurasiak,
e-mail: iod@zskleszczewo.pl
2. Celem przetwarzania danych jest udział w VIII Rodzinnym Konkursie Plastycznym
„Wesoły Skrzat ze zdrowiem za pan brat” oraz promocja organizatora, poprzez:
⎯ opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska oraz wizerunku, na stronie
internetowej organizatora, na szkolnym profilu w portalu społecznościowym Facebook
i lokalnej prasie
⎯ publicznego odczytania powyższych danych podczas wręczania nagród.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jest również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podaję dane osobowe dobrowolnie, świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu IX Rodzinnego Konkursu Plastycznego
„Wesoły Skrzat ze zdrowiem za pan brat” dostępnego na stronie internetowej :
www.zskleszczewo.pl

……………………………………………
Data, podpis rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik nr 2
Metryczka ( umieścić w prawym, dolnym rogu pracy)

IMIĘ
I NAZWISKO
DZIECKA/DZIECI
TYTUŁ PRACY
NAZWA
PRZEDSZKOLA

