
Damice 21.04.2021 r. 
 

 

 

Publiczne Przedszkole „Bajkowe” w Damicach 

zaprasza do wzięcia udziału 

w Gminnym Konkursie Plastycznym 

„Spędzam czas wolny z dala od komputera i telewizji”. 

 

 

Celem konkursu jest: 

 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej, 

- zwrócenie uwagi na problem uzależnienia dzieci od gier komputerowych 

i telewizji, 

- realizacja  programu profilaktyki poprzez przygotowanie dzieci do 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, radzenia sobie z samym 

sobą oraz ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju, 

zagrożeniami otaczającej go rzeczywistości i promocja zdrowego trybu 

życia bez używek. 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej 

jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu z dala od komputera 

i telewizji. 

2. Uczestnicy konkursu: dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

z terenu Gminy Iwanowice. 



3. Termin nadsyłania prac upływa 28.05.2021 r. 

4. Zdjęcia prac należy przesłać na adres e-mail: 

konkurs.damice@gmail.com 

5. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę (nie można 

     nadsyłać prac zbiorowych). 

 

6. Format i technika wykonania: dowolne. 

7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) 3,4 –  latki 

b) 5,6 –  latki 

8. Oceniając pracę, jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność pracy z tematyką konkursu i regulaminem, 

b) oryginalność i pomysłowość, 

c) samodzielność, 

d) estetykę wykonania. 

9. Każde nadesłane zdjęcie musi być wyraźnie podpisane imieniem 

i nazwiskiem autora. Prosimy także o podanie w wiadomości 

następujących danych: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy i nazwa 

placówki. 

10.  Prosimy o dołączenie do zgłoszenia zgody na udział w konkursie oraz 

zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych. 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach 

promocyjnych placówki. 

 

Nagrody zostały sfinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków 

finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

 



O wynikach konkursu, terminie i sposobie rozdania nagród laureaci zostaną 

poinformowani drogą mailową. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601-095-778. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w Gminnym Konkursie Plastycznym „Spędzam czas wolny z dala od komputera i telewizji”, 

organizowanym przez Publiczne Przedszkole „Bajkowe” w Damicach. 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                        Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu  danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, 

wiek i nazwa przedszkola) na stronach internetowych Publicznego Przedszkola „Bajkowego” 

w Damicach, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Gminy Iwanowice,  

w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

 

III. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Publiczne Przedszkole „Bajkowe” 

w Damicach, Damice 53, 32-095 Iwanowice. 

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego 

promocji i podsumowania oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

3. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy 

czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/em się 

i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.  

 

 

 

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

Miejscowość, data                                            Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


