REGULAMIN KONKURSU
„ KIM BĘDĘ
GDY DOROSNĘ?”
Organizator:

ul. J. Kaden- Bandrowskiego 8
01-494 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„ KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ”
1. Organizator konkursu:
•

Organizatorem konkursu jest Przedszkole 406 w Warszawie ul. J. Kaden- Bandrowskiego 8

Koordynatorzy konkursu :
•

Karolina Byzdra

•

Karolina Skrzypek

2. Cele konkursu:
•

doskonalenie kreatywności , poczucia estetki i piękna;

•

kształtowanie dziecięcej wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej;

•

rozwijanie u dzieci szacunku do ludzi wykonujących różne zawody.

3. Uczestnicy konkursu:
•

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich uczęszczających do Przedszkola 406 w Warszawie.

•

Technika pracy : dowolna (rysunek , wydzieranka , kolage, malarstwo itp).

•

Format : A4

•

Kryteria oceny prac: samodzielność, estetyka, oryginalne wykonanie pracy.

•

Złożone prace przechodzą na własność organizatora.

5.

Termin dostarczenia prac:

•

Wykonane prace należy dostarczyć osobiście do Przedszkola nr 406, ul. J. Kaden- Bandrowskiego 8; 01-494 w Warszawie
do dnia 28 luty 2022r.

•

Uczestnicy konkursu dostarczając pracę wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
konkursowych a także na publikację zdjęć na stronie internetowej Przedszkola nr 406.

•

Każda dostarczona praca musi mieć dołączoną kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1).

•

Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgodę na przetwarzanie
danych osobowych ( załącznik nr 2).

6.

Rozstrzygnięcie konkursu

•

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową która wyłoni zwycięzców konkursu.

•

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 marca 2022r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 406.

•

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody.

ZŁOŻENIE PRACY JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU WSZYSTKICH
WARUNKÓW REGULAMINU.

Załącznik nr1
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „ KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
PRZEDSZKOLE NR 406
UL.J. KADEN- BANDROWSKIEGO 8; 01-494 WARSZAWA.
Dane uczestnika konkursu:
1. Imię, nazwisko oraz wiek osoby wykonującej pracę
…………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
…..........................................dnia.....................................
.
….....................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w trybie art.6 ust.1lit.a i art. 9 ust.2 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).

….........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka )
Zgoda udzielana jest tylko do przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępniania w zakresie realizacji
konkursu pt. „ KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ”.

…...............................................................................
podpis rodzica /opiekuna prawnego

