
GALI PRZEDSZKOLAKA: 

Regulamin Konkursu Plastycznego  

„Co to jest zdrowie” 

 

I. Organizatorem konkursu jest: 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, 15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4,  

tel. 85 8311044 

II. Cele konkursu plastycznego „Co to jest zdrowie”: 

 rozbudzanie zainteresowań zdrowiem 
 rozumienie konieczności dbania o własne zdrowie i innych 
 rozumienie konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia 
 świadome stosowanie zasad higieny osobistej 
 rozumienie szkodliwości jedzenia nadmiernej ilości słodyczy 
 estetyka wykonania pracy 

 

III. Uczestnicy 

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do 

placówek przedszkolnych Miasta Białegostoku. 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1) Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną 
2) Format pracy A 4 lub A 3 
3) Prace powinny być opatrzone czytelną metryką, naklejona na odwrocie wykonanej 

pracy 
a) imię i nazwisko dziecka 
b) wiek dziecka 
c) nazwa placówki 
d) imię i nazwisko opiekuna 

4) Do udziału w konkursie jedna placówka może dostarczyć 5 prac plastycznych 
5) Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora 
6) Kryteria oceny: 

a) estetyka wykonania pracy 
b) samodzielność wykonania pracy 
c) oryginalność i pomysłowość 
d) zgodność pracy z tematem 
e) walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania pracy 

7) Prace należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku ul. 
Świętokrzyska 4 do sekretariatu placówki w godzinach 8.00 - 16.00 do dnia 7 marca 
2018r. 

8) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 marca 2018r. o godz. 12.15. 
9) Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej przedszkola: 

www.ps31.bialystok.pl w zakładce konkursy 
 
 
V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami) Organizatorzy nie przekazują  

http://www.ps31.bialystok.pl/


ani nie przetwarzają w żaden inny sposób zgromadzonych danych osobowych 
Uczestników innym osobom lub instytucjom.  

2) Poprzez przystąpienie do udziału w przedsięwzięciu, uczestnicy wyrażają zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów dla celów związanych 
z organizacją i przeprowadzeniem turnieju. 

3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

4) Udział w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu i Ekologii oznacza wyrażenie przez Uczestnika 
zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a 
także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w 
szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w 
serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych 
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w 
dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w 
publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i 
filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności 
prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest 
dozwolone. Organizatorzy zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie 
wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do 
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 
szczególności prawo do wynagrodzenia. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie 

2) Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki 

3) Prace nie zgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane 

4) Osoby odpowiedzialne: 

 zespól organizacyjny: Elżbieta Łukaszyk, Kinga Wyszyńska, Maria Timoszuk  
 Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: Elżbieta Łukaszyk, Kinga Wyszyńska, 

Maria Timoszuk pod numerem telefonu: 85 8311044 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METRYCZKA 

 

 

Nazwa konkursu plastycznego „Co to jest zdrowie” 

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

Wiek autora: ……………………………… 

Nazwa i adres placówki: ……………………………………………………………………... 

ul. …………………………………….. 

kod pocztowy …-……… miejscowość ……………………………………………………… 

tel. ……………………. 

e-mail do korespondencji /obowiązkowo/ ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku mojego dziecka dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Co to 
jest zdrowie” 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

………………………………………………………………. 

 (data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


