Regulamin konkursu „Mój Wielkanocny Koszyczek”

§1
Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
plastyczno-technicznym „Mój Wielkanocny Koszyczek” .
2. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Bajeczna Kraina w Gniewie.

§2
Cele konkursu
Celami Konkursu są:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych.
2. Pobudzanie wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik
pracy.
4. Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.

§3
Zasady konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie dowolną techniką Koszyczka Wielkanocnego
(forma płaska, forma przestrzenna).
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (2,5 – 6 lat) z terenu gminy
Gniew.
3. Każdy uczestnik wykonuje zdjęcie stworzonej samodzielnie pracy na której widoczne
jest imię dziecka oraz wiek.
4. Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy: bajecznakraina@onet.pl do dnia
07.04.2020r. do godziny 12:00. Zdjęcia prac nadesłane po terminie nie będą oceniane.
5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:
a. wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego metryczkę,
(załącznik nr 1 do regulaminu);
b. zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do
regulaminu);
c. oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 3
do regulaminu).
Prace niezawierające powyższych dokumentów nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
a) Dzieci w wieku: 2,5 – 4 lata
b) Dzieci w wieku: 5 – 6 lat
7. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone
wcześniej w innym konkursie.
9. Administratorem zebranych danych osobowych będzie Bajeczna Kraina Sp. z o.o.
z siedzibą Jeleń 92, 83-123 Piaseczno, będąca organem prowadzącym Przedszkole
Niepubliczne Bajeczna Kraina w Gniewie.
10. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatora prawa własności pracy konkursowej.
11. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą pracownicy
Przedszkola Niepublicznego Bajeczna Kraina w Gniewie, która do 10.04.2020 r. wyłoni
laureatów.
12. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną
o wynikach Konkursu. Wyniki zostaną także zamieszczone na facebooku oraz stronie
internetowej Przedszkola Niepublicznego Bajeczna Kraina w Gniewie.
13. Nagrody zostaną wręczone laureatom w placówce przedszkola w terminie wskazanym
przez Organizatora Konkursu lub zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej
na adres zamieszczony w metryczce. Forma otrzymania nagrody uzależniona zostanie
od rozwijającej się obecnie w kraju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.

§4
Komisja konkursowa
1. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona spośród pracowników Przedszkola
Niepublicznego Bajeczna Kraina w Gniewie.
2. Zadaniami Komisji jest:
a. kwalifikacja prac nadesłanych na Konkurs;
b. ocena prac;
c. wyłonienie zwycięskich prac.

§5
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace zostaną ocenione pod względem:
a. zgodności z tematem;
b. oryginalności pracy;
c. walorów artystycznych i estetycznych.

§6
Nagrody
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.
2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród za zajęcie I, II, III
miejsca.

§7
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na
wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach
promujących Przedszkole Niepubliczne Bajeczna Kraina w Gniewie.
2. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – załącznik
nr 2.
3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator jest upoważniony do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę
przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób
trzecich.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy: bajecznakraina@onet.pl.

Załącznik Nr 1
do regulaminu Konkursu „Mój Wielkanocny Koszyczek”
organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne
Bajeczna Kraina w Gniewie

METRYCZKA DO KONKURSU
,,Mój Wielkanocny Koszyczek”
Dane uczestnika
imię i nazwisko autora

Oświadczenie opiekuna prawnego
Jako opiekun prawny dziecka:

wiek
e-mail do kontaktu

………..………………………………..………………………
(imię i nazwisko dziecka)

telefon do kontaktu
zapoznałem/am się i akceptuję regulamin
konkursu i zawarte w nim postanowienia.

………………………
Data

…………..………………………..
Podpis

Zgłoszenie pracy na konkurs jest
jednoznaczne z uznaniem warunków
regulaminu oraz wyrażenie zgody na
publikowanie
danych
osobowych
i wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2014 r. poz.1182).

Załącznik Nr 2
do regulaminu Konkursu „Mój Wielkanocny Koszyczek”
organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne
Bajeczna Kraina w Gniewie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...………………………....………………………………………………..,
(imię i nazwisko rodzica)

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.......................................………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Mój Wielkanocny Koszyczek” dla dzieci
przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy Gniew, który organizowany jest przez
Przedszkole Niepubliczne Bajeczna Kraina w Gniewie.

……………………………………………….. Podpis

Załącznik Nr 3
do regulaminu Konkursu „Mój Wielkanocny Koszyczek”
organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne
Bajeczna Kraina w Gniewie

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………..…, Oświadczam, że
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z przysługującym prawem do sprostowania moich/mojego syna/córki
danych, prawem do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawie do
sprzeciwu przetwarzania danych opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w
tym profilowania, oraz prawie wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…………………….…………………………………………………..…………..
(data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie)

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Bajeczna Kraina Sp. z o.o. z siedzibą Jeleń 92,
83-123 Piaseczno, będąca organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne Bajeczna
Kraina w Gniewie.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Bajeczną Krainę Sp. z o.o. z siedzibą
Jeleń 92, 83-123 Piaseczno, będącą organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne
Bajeczna Kraina w Gniewie .
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres
trwania konkursu.
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
6. Przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

