
 
 

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego pt. „Jak wygląda Życzliwek?” 

z dnia 25.10.2019 r. 

 
I. O konkursie 

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do 

dzieci z przedszkoli  nr 1, nr 7, nr 68, nr 70, nr 71, nr 82, nr 115, nr 140, nr 149 (dzielnica: Psie Pole). Konkurs obywa 
się w ramach zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA I RELIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 
ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH 
ZDROWIE W 2019 ROKU”. Projekt został zgłoszony oraz oceniony pozytywnie w ramach  KONKURSU NA 
REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA WE WROCŁAWIU. 
 

II. Szczegóły konkursu 

W konkursie należy wykonać prace plastyczne dot. kształtowania pozytywnych postaw społecznych wśród 

dzieci. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. trzy prace. Prace należy dostarczyć do przedszkola Nr 

149 w terminie do 16 listopada 2019r. Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze, oceniając 

pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu  21.11.2019r. 

(Dzień Życzliwości). Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas Festiwalu Zdrowia dnia 

26.11.2019 r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci - 

nagrody.  

 

III. Koordynator i osoba kontaktowa 

Koordynatorem projektu jest Ewa Skrzypczuk, koordynator ds. promocji zdrowia w Przedszkolu nr 149,  

e-mail: ewa.ruczkowska@wp.pl. Projekt współtworzy Pani Beata Karandysz.  

IV. Uczestnicy 

Projekt skierowany jest do dzieci z przedszkoli  nr 1, nr 7, nr 68, nr 70, nr 71, nr 82, nr 115, nr 140, nr 149 

(dzielnica: Psie Pole)., należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  

 

V. Cel projektu 

Celami Konkursu są: 

– promocja zdrowia psychicznego w środowisku lokalnym; 

– rozwijanie współpracy z przedszkolami z dzielnicy Psie Pole należącymi  

   do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie; 

– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci; 

– rozwijanie inwencji twórczej dzieci. 
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VI. Warunki uczestnictwa 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. trzy prace. Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i 

nauczyciela (widoczny wkład dziecka). Prace konkursowe powinny być wykonane w formie płaskiej. Technika 

wykonania prac: dowolna. Format prac plastycznych: A3- lub A-4. Prace powinny być podpisane w prawym 

dolnym rogu: imię i nazwisko dziecka/ nauczyciela, wiek dziecka, nazwa i adres przedszkola, tel. kontaktowy. 

Prace należy dostarczyć do przedszkola Nr 149 w terminie do 16 listopada 2019r. Spośród wszystkich prac 

jury wyłoni trzy najciekawsze, oceniając pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi  w dniu  21.11.2019r. (Dzień Życzliwości). Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród 

nastąpi podczas Festiwalu Zdrowia dnia 26.11.2019 r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy i drobne upominki, a laureaci I, II i III miejsca- nagrody. 

VII. Finansowanie Konkursu 

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA 

DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI 

I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019  

z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

  

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………….. w konkursie plastycznym 
pt.: „Jak wygląda Życzliwek” organizowanym przez Przedszkole  
nr 149 we Wrocławiu. 

**Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, zgodnie  
z ustawą z dnia 27 września 2016 roku o ochronie danych osobowych ( art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego 
promocją.  

***Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu  
i wyrażam zgodę na wyeksponowanie pracy mojego dziecka podczas wystawy pt. „Jak wygląda Życzliwek?” 
podczas Festiwalu Zdrowia dla Dzielnicy Psie- Pole. 

  

……………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. „Jak wygląda Życzliwek?” (dalej: Konkurs) jest  Przedszkole Nr 149 „Tęczowa Polanka” we 
Wrocławiu  ul. Obornicka 21. 

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,                     ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail  
inspektor@coreconsulting.pl. 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminem oraz 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  dziecka, w przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia. 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie ulegają zniszczeniu. 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora.  

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Przedszkole Nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu  ul. Obornicka 21 lub mailowo 
na inspektor@coreconsulting.pl 

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  
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