
VI Gminny międzyprzedszkolny konkurs plastyczny:

„Ozdoba choinkowa”

pod patronatem:

Burmistrza

Gminy i Miasta Dobczyce

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach

zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału

w VI Gminnym międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym: „Ozdoba choinkowa”

Technika i format pracy dowolny. Termin składania prac do 7.12.2022 r.

Autorzy trzech najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

(Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).

Konkurs „Ozdoba choinkowa”
Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach
Główne założenia:

● Rozwijanie kreatywności i potencjału twórczego dzieci;
● Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami związanymi z Bożym Narodzenia
● Integracja dzieci poprzez sztukę;
● Prezentacja talentów plastycznych.

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Technika i format pracy dowolny.

Wymogi techniczne wykonania prac:

● każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub haczyk umożliwiający zawieszenie
na choince (w konkursie nie mogą brać udziału prace na podstawce)

● waga ozdób powinna umożliwić na ich swobodne powieszenie na choince, bez nadmiernego
obciążania gałęzi.



Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:
1. Dzieci w wieku 3 lat;
2. Dzieci w wieku 4 lat;
3. Dzieci w wieku 5 lat;
4. Dzieci w wieku 6 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod
kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Prace wykonane „za dziecko” nie będą brane
pod uwagę;

2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
3. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 10 prac z każdej kategorii

wiekowej.
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (zał.1).
6. Prace należy dostarczyć do dnia 7.12.2022 (środa) do godz.15.00 na adres: Dobczyce ul. Plac Zgody

9, 32-410 Dobczyce.
7. Prace przechodzą na własność organizatora – zastrzegamy sobie prawo do publikacji prac, bądź też

wykorzystania ich w celu promocji konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac
na choince w Kościele Parafialnym w Dobczycach.

8. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Stasik, Jadwiga Ochender-Szewczyk.

Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele
związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac
udzielają PS nr 1 w Dobczycach nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z
poszanowaniem autorskich praw osobistych.

2. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do
pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając
w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do
obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne
udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci
Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on
wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych
lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla
celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób
określony powyżej.

3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają
one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

4. Zgodnie z art. 24 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO"
informujemy, że:



● Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest PS nr 1 Dobczyce, ul.
Plac Zgody 9, 32-410 Dobczyce, e-mail ps1@dobczyce.pl , dalej zwany "Administratorem".

● Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres  e-mail ps1@dobczyce.pl ,
● W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:

iodo@idmjp2.pl
● Dane będą przetwarzane w celu Realizacji konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej
pisemnej zgody.

● Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym
w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w
Konkursie.

● Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO,
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją
Konkursu

● Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy
dochodzenie roszczeń.

● Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych.

● Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

● Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał

użyty do wykonania pracy, oryginalność, staranność wykonania, nawiązanie do tradycji świątecznej.

3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 22.12.2022 w PS nr 1 w Dobczycach

Wyniki będą też dostępne  na stronie internetowej naszego przedszkola https://ps1.dobczyce.pl/

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy najlepszych prac nagrody

rzeczowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 12 271-10-58

mailto:ps1@dobczyce.pl
mailto:ps1@dobczyce.pl
mailto:iodo@idmjp2.pl
https://ps1.dobczyce.pl/


Załącznik nr 1

Karta Zgłoszenia/Metryczka Pracy „Ozdoba choinkowa”

Imię i nazwisko autora pracy:

Kategoria wiekowa (np. 3 latki)

Nazwa, adres i nr telefonu do Przedszkola:

Imię i nazwisko i tel.kontaktowy opiekuna :

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............………………………………………………………….(imię i nazwisko)
w ww. konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z
regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018
poz. 1000)

………………………………………….
(data i odręczny podpis rodzica/opiekuna)


