
 

Przedszkole nr 31 w Białymstoku zaprasza do udziału 

w Konkursie o Zdrowiu i Ekologii pod hasłem: 

 

„Z ekologią i zdrowiem za pan brat!” 
 
Organizator: 

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

Białystok, tel. 85 8311044, e-mail: ps31@um.bialystok.pl 

 Dyrektor: Małgorzata Muszyńska, 

 Nauczycielki: Wioleta Kierus i Joanna Cieśluk 

 

Cele turnieju: 

 Rozwijanie umiejętności teatralnych i artystycznych, 

 Rozwijanie wrażliwości plastycznej i umiejętności twórczej, 

 Przedstawienie dziecięcego postrzegania świata w formie teatralnej i 

plastycznej, 

 Propagowanie zachowań ekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci w 

wieku przedszkolnym oraz popularyzowanie twórczości plastyczne. 

 

Regulamin Konkursu: 

W konkursie uczestniczą dzieci 5-6 letnie. Każde przedszkole reprezentuje zespół 3 

osobowy, który ma do wykonania dwa zadania: 

1. Nagranie w formacie MP4 krótkiej scenki teatralnej (do 3 minut) związanej z 

tematem konkursu oraz zdjęcia scenki, 

2. Wykonanie plakatu informacyjnego w formacie A3 związanego z tematem 

przeglądu oraz przesłanie 2 zdjęć (wykonawców z plakatem i samego plakatu). 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Filmy i zdjęcia należy kierować na podany adres email wioleta.kierus@wp.pl  

lub j.ciesluk92@gmail.com  lub bezpośrednio do organizatorów przeglądu do 

Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku  do dnia 24 maja 2021 

roku. 

2. Należy także dostarczyć: 

a) Kartę zgłoszenia (załącznik 1). 
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b) Zgody nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystania wizerunku, który stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu (załącznik 2). 

c) Zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystania wizerunku dziecka, które stanowią 

załączniki do niniejszego regulaminu (załącznik 3). 

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zespołom biorących udział oraz 
podziękowania nauczycielom odbędzie się dnia  28 maja 2021r. 

4. Zdjęcia oraz filmy scenek teatralnych przechodzą na własność organizatora. 

5. Lista laureatów konkursu  zostanie opublikowana  dnia 27 maja 2021r. na 

stronie internetowej przedszkola.  

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i 

zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników. Placówka 

wysyłając prace dzieci na Konkurs potwierdza, że posiada zgodę rodziców 

(opiekunów prawnych) do przetwarzania danych osobowych  do celów realizacji 

niniejszego Konkursu. 

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

doraźnie w celu jego realizacji i doręczenia nagród zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018r , poz. 1000 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

do udziału w Konkursu o Zdrowiu i Ekologii 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w Konkursu o Zdrowiu i Ekologii  

pod hasłem: 

„Z ekologią i zdrowiem za pan brat!” 

 

1. Nazwa, adres, telefon i e-mail  placówki 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Imiona i nazwiska dzieci biorących udział w turnieju: 

.................................................................................................................. 

........................................................................................................................  

............................................................................................ 

3. Wiek dzieci: ………………………….. 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: 

…………………………………………………………………………… 

Telefon nauczyciela……………………………………………………… 

e-mail nauczyciela………………………………………………………. 

 

5. Tytuł utworu wiersza i autor wykonywanej scenki oraz czas trwania: 

........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

do udziału w Konkursu o Zdrowiu i Ekologii 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną 
(dla nauczycieli) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji „Konkursu o Zdrowiu i 

Ekologii”, tj. imienia i nazwiska, telefonu, adresu email, nagranego głosu i wizerunku przez 

Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania przeglądu (tj. 

kontaktu, przygotowania list, wydruku podziękowań). 

Wyrażam /nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku przez 
Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz 
ze zdjęciami z organizacji „Konkursu o Zdrowiu i Ekologii” na stronie internetowej organizatora, 
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. 

 

 

……………………………    ………………………………………. 

miejscowość, data                           podpis 

 

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 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; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przeglądu 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 Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy, odbiorcy 
serwisów społecznościowych i goście przedszkola; 

 Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email, głos i wizerunek zawarty w 
nagraniu) będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2021r., zaś wizerunek na stronie 
internetowej do 31 sierpnia 2025r. 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 
Pani/Pana danych osobowych 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 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożność przygotowania i wręczenia podziękowania lub w przypadku nie wyrażenia zgody 
na przetwarzanie wizerunku zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej 
oraz w mediach społecznościowych bez wpływu na sam udział w przeglądzie. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 

Załącznik 3 

do udziału w Konkursu o Zdrowiu i Ekologii 

 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną 
(dla rodziców / opiekunów prawnych) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji „Konkursu o 
Zdrowiu i Ekologii”, tj. imienia i nazwiska, wieku oraz nagranego głosu i wizerunku przez 
Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania przeglądu (tj. 
kontaktu, przygotowania list, wydruku podziękowań). 

Wyrażam /nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia i nazwiska 
oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciach przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku na 
potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji „Konkursu o Zdrowiu i 
Ekologii” 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. 

 

……………………………                   …………………………………………………. 

   miejscowość, data     podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

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 dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania przeglądu 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 dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy, odbiorcy 
serwisów społecznościowych i goście przedszkola; 

 dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię i nazwisko oraz głos i wizerunek zawarty w nagraniu) 
niezbędne do zgłoszenia będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2021r., zaś imię i 
nazwisko oraz wizerunek na stronie internetowej do 31 sierpnia 2025r. 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 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
udziału dziecka w przeglądzie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie 
wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej oraz w 
mediach społecznościowych bez wpływu na sam udział dziecka w przeglądzie. 

*niepotrzebne skreślić 


