
 
 

„Nasze przedszkole dziś i jutro” 
– Przedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczno-Techniczny 

 
„Nasze przedszkole dziś i jutro” to konkurs plastyczno – techniczny  skierowany 
do dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku i ich rodzin. 
 

Organizatorami konkursu są:  
Małgorzata Muszyńska – dyrektor przedszkola, 
Ewa Kalinowska  i Joanna Groch – nauczycielki przedszkola. 
 

Regulamin konkursu plastyczno- technicznego 
 

1. Cele konkursu: 
 Uaktywnienie i promowanie zdolności artystycznych, 

 Rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości i kreatywności, 

 Przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wyobraźni, 

 Dostarczanie okazji do wspólnego działania rodziców z dziećmi; 
 

2. Zasady uczestnictwa  
 W konkursie mogą wziąć dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 31 wraz z 

rodzicami i rodzeństwem. 

 Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną płaską lub przestrzenną. 

 Pracę plastyczną lub przestrzenną wykonuje dziecko z pomocą rodzica lub 

starszego rodzeństwa. 

 Praca plastyczna powinna być zgodna z tematem konkursu: Nasze 

przedszkole dziś - obecnie jakie jest lub jutro - jakie sobie wyobrażają w 

przyszłości.  

 Technika: dowolna – płaska, a format prac A3 i A4 (praca oprawiona) lub 

przestrzenna, 

 Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię i nazwisko dziecka i z kim 

została zrobiona np. mama Joanna). 

 Termin przyjmowania prac upływa dnia 20.05.2022r. 
 Dostarczenie wykonanej pracy jest zgodą na: 

 publikację w Internecie; 

 publikację w formie wystawy  

3. Jury : 
Komisję konkursu powołuje organizator. W jej skład wchodzą trzy osoby. 
Decyzja komisji jest niepodważalna. 

 
4. Kryteria oceny : 
 Na ocenę pracy mają wpływ następujące elementy: 

 zgodność z tematem konkursu; 
 kreatywność i pomysłowość, 
 oryginalność ujęcia tematu; 
 estetyka wykonania; 

 



5. Nagrody : 
 Najładniejsze prace będą nagrodzone i wystawione w przedszkolu oraz na 

zdjęcia znajdą się na stronie internetowej przedszkola. 

 Wręczenie nagród odbędzie się podczas Rodzinnego Festynu - 24.05.2022r.. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycielek: 

Ewy Kalinowskiej i Joanny Groch. 

 

              
 Zapraszamy do wspólnej zabawy!  

 

  



Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą 

informacyjną (dla rodziców / opiekunów 

prawnych)  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby organizacji 

konkursu „Nasze przedszkole dziś i jutro” – Przedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczno-

Techniczny, tj. imienia, nazwiska i wieku dziecka przez Przedszkole Samorządowe nr 31 

w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku 

podziękowań).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku 

dziecka i wizerunku przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku na potrzeby ogłoszenia 

wyników oraz promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Nasze 

przedszkole dziś i jutro” – Przedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczno-Techniczny, na 

stronach internetowych organizatorów, mediach społecznościowych, w lokalnych pismach oraz 

publikacjach organizatora.  

Zgodę wyrażam dobrowolnie.  

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody 

w sekretariacie przedszkola.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających 

z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku z siedzibą przy 

ul. Świętokrzyskiej 4,  15-843 Białystok 

• inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku jest Pan 

Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl);  

• dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania 

konkursu oraz celów marketingowo-promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych).  

• odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni 

uczestnicy, odbiorcy serwisów społecznościowych i goście przedszkola;  

• dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, wiek) będą przechowywane przez okres do 

31 sierpnia 2023r., zaś imię, nazwisko, wiek i wizerunek na stronie internetowej do 31 sierpnia 

2026r. lub w przypadku publikacji typu kronika okres przechowywania określany jest na 

podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (obecnie 25 lat);  

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 

zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

imiennych i wizerunku nie zostaną umieszczone w relacji na stronie internetowej, kronice oraz 

w mediach społecznościowych bez wpływu na sam udział Państwa w konkursie.  

*niepotrzebne skreślić  

 

 


