
 
REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 
 

„KSIĘŻYC NAD WARSZAWĄ” 
 
I. Główne założenia konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 344, ul. Spartańska 2, Warszawa. 
2. Koordynatorami konkursu są: mgr Agnieszka Sowik, mgr Karina Rodzoch. 
3. Konkurs rozpoczyna się 10.10.2022 r. i trwać będzie do 31.10.2022 r. 
4. Temat prac konkursowych: „Księżyc nad Warszawą” 

- technika plastyczna dowolna 
 - format A3/A4 
- zawarcie w pracy elementów/symboli charakterystycznych dla Warszawy. 

5. Kategorie wiekowe: 3 - lata, 4 - lata, 5 - lat, 6 - lat. 
6. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z dzielnicy 

Mokotów. 
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 
II. Cele konkursu: 
 Kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście znajomości symboli 

narodowych państwa polskiego; 
 Kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; 
 Kształtowanie wyobraźni; 
 Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej; 
 Zachęcanie do nowego spojrzenia na symbole narodowe; 
 Zachęcanie do korzystania z różnych technik plastycznych, (m. in. grafika, kolaż, 

malarstwo, pastele, akwarela itp.); 
 Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci. 

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Prace indywidualne przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi 
samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela lub rodzica. 

2. Kryteria oceny prac: 
 pomysłowość, 
 oryginalność, 
 samodzielność wykonania pracy przez dziecko, 
 staranność i estetyka. 



3. Każde przedszkole może nadesłać  jedną pracę konkursową w każdej  kategorii wiekowej.    
4. Prace konkursowe w formacie A3/A4 należy dostarczyć do organizatora w terminie 

31.10.2022 r. pod adres: Przedszkole nr 344 ul. Spartańska 2, 02-637 Warszawa. 
5. Koordynatorem konkursu są Panie mgr Agnieszka Sowik i mgr Karina Rodzoch – 

nauczyciele placówki, z którymi w razie pytań można kontaktować się telefonicznie pod 
numerami: 506 876 796, 512 182 010.  

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 07.11.2022r. na stronie internetowej 
organizatora: www.przedszkole344.waw.pl 

7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 10.11.2022r. w siedzibie organizatora. 
8. Do prac należy dołączyć: 

 metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą: 
- imię i nazwisko dziecka, 
- wiek dziecka, 
- adres przedszkola, 
- aktualny telefon i e-mail przedszkola, 
- imię i nazwisko opiekuna. 

 wypełnioną zgodę na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych  
i publikację zdjęć na stronie internetowej placówki www.przedszkole344.waw.pl  

 
IV. Ocena prac i nagrody: 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu, w którego skład wejdą 
przedstawiciele IPN, Rady Rodziców oraz nauczycieli. 

2. Jury wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce  
w każdej kategorii wiekowej: 3 - lata, 4 - lata, 5 - lat, 6 - lat. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a placówka dyplom za udział  

w konkursie.  
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. 
 
V. Uwagi: 

1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępnione podmiotom trzecim. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin  
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. 
 

Konkurs objęty honorowym patronatem: 
 

  

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 



KLAUZULA INFORMACYJNA:  
 

Administratorem danych osobowych (ADO) Państwa dziecka jest Przedszkole nr 344 
w Warszawie, ul. Spartańska 2;  

Inspektorem ochrony danych jest pan Paweł Rowiński, mail:prowinski.iod@dbfomokotow.pl;   

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO w następujących celach:  
1. Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu  
2. Publikacji wizerunku na stronie internetowej placówki 
3. Wydania nagród  
4. Promocji Konkursu  

Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych);  
Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez ADO przez okres trwania Konkursu, a 
następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami lub do czasu 
cofnięcia przez Państwa zgody.  

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia swoich danych. W 
każdym momencie przetwarzania danych maja Państwo prawo do wniesienia skargi na 
działania ADO do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych; 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu 
uczestnictwa w konkursie niezbędne 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 
wyrażam dobrowolną zgodę na udział mojego dziecka w między przedszkolnym konkursie 
plastycznym „Księżyc nad Warszawą” i na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Przedszkole nr 344 w Warszawie 

w celu: promocji konkursu, wręczenia nagród oraz umieszczenia wizerunku dziecka 
na stronie internetowej przedszkola nr 344, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

w zakresie: imię, nazwisko i wiek dziecka, wizerunek dziecka, imię  
i nazwisko opiekuna, adres przedszkola, telefon i e-mail przedszkola. 
 
 
 

………..............................................                            ….................................................... 
                         data i miejscowość                                               czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


