
 
 

 

 

Regulamin 

Ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Mój ulubiony bohater z książki” 

Realizowany w ramach 

PROGRAM WIELOLETNI „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 

CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025” – PRIORYTET 3 

Nazwa zadania: Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do 

bibliotek szkolnych 

 

ORGANIZATORZY: 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W PUŁAWACH 

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7B 

24-100 PUŁAWY 

 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny przeznaczony  dla dzieci w wieku 4-5 lat. 

Celem konkursu jest: 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci; 

- rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci  

- rozwijanie zainteresowań książką 

 



 
 

 

 

Zasady uczestnictwa: 

- Wykonanie ilustracji przez dziecko na podstawie wysłuchanej bajki   

- prace mogą być wykonane dowolną techniką (pastele, kredka, farba), format A4 

- prace na konkurs zgłaszają placówki oświatowe 

- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie - nadesłanie pracy wraz  

z wypełnioną kartą zgłoszeniową do dnia 15.06.2022r. do Miejskiego Przedszkola Nr 13                    

w Puławach; decyduje data dostarczenia do placówki 

- nadesłane prace będą zaprezentowane na stronie internetowej. Miejskiego Przedszkola                 

Nr 13   w Puławach oraz udostępnione na wystawie poświęconej konkursowi w placówce 

 

Ocena i nagrody: 

- Jury oceniać będzie: 

 Kreatywność plastyczna 

 samodzielność wykonania pracy przez dziecko, 

 zgodność z tematyką, 

- Nagrody przewiduje się za trzy pierwsze miejsca. Jury może przyznać nagrody książkowe 

dla wyróżnionych prac. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu  29.06.2022r. Informacja na temat 

nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej placówki do dnia 30.06.2022r. 

Dyplomy w formie elektronicznej będą przesłane na e-mail, natomiast nagrody przekazane 

uczestnikowi konkursu do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko osobiście bądź 

za pośrednictwem Poczty Polskiej 



 
 

Prace należy dostarczyć/wysłać do dnia 15.06.2022r. (decyduje data stempla pocztowego) na 

adres: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W PUŁAWACH,                                                                                           

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7B, 24-100 PUŁAWY. 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

1. Tytuł  ……………………………………………………………………. 

 

2. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………… 

 

3.Wiek……………………………………………………………………… 

 

4. Przedszkole ………………………………………………………………………… 

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu „Mój ulubiony bohater z książki” oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w oparciu o 

art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018, poz. 

1000) . Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

 

                                                                                                

                                                                           PODPISY RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

                                                                        

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

PODPISY NAUCZYCIELA 

………………………………………………………….. 

 

Pieczątka Placówki Oświatowej 



 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach; ul.M.Skłodowskiej-
Curie 7B zwany dalej Organizatorem 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : rodo@cuwpulawy.pl, lub listownie na adres Organizatorów 
3. Dane osobowe będą przetwarzania przez Organizatora w celu organizacji konkursu, w związku  

z wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu „Mój ulubiony 

bohater z książki”, następnie przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Organizatorów dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych 

8. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich 
przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału konkursie. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodo@cuwpulawy.pl


 
 

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW  PRAWNYCH) 

NA UDZIAŁ  W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater                   

z książki” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 13  w Puławach. 

1.  

 

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

(imię i nazwisko, dziecka) 

2.  

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody   1 

na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole nr 13  w Puławach danych osobowych moich 

oraz  dziecka, w tym na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej 

organizatora konkursu w postaci prezentacji prac  

 

3.  

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody   1 

na udostępnienie zdjęcia pracy mojego dziecka na stronie internetowej Miejskiego 

Przedszkola nr 13 w Puławach oraz na wystawie w placówce 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) Miejskie Przedszkole nr 13  w Puławach  

z siedzibą przy ul. Marii  Curie-Skłodowskiej 7b informuje, że: 

1) jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Puławska 
Legenda” 

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 13  w Puławach można skontaktować się 
osobiście lub korespondencyjnie pisząc na adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod 
numerem telefonu 81 458 63 09 lub  elektronicznie pisząc na adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl, 

3) państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu organizacji i właściwego 
przeprowadzenia konkursu, 

4) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych, 

                                                             
1 wstaw znak X w polu  w celu zaznaczenia wybranej odpowiedzi 

mailto:rodo@cuwpulawy.pl


 
 

5) dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, 
upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci 
on usługi związane  przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych 
mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa, 

6) państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane do zakończenia realizacji celów, dla 
jakich dane były przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przy czym konsekwencją wycofania zgody 
może być brak możliwości udziału Państwa dziecka w konkursie, 

7) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że 
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na 
Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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, 

8) państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, 

9) państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich, 
10) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 
…………………………………………………………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 3 

ZGODA NAUCZYCIELA 

1 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody   2 

na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole Nr 13  w Puławach danych osobowych , w tym 

na umieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej organizatora konkursu  „Mój 

ulubiony bohater z książki” w postaci prezentacji prac uczestników konkursu. 

2 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody   1 

na udostępnienie zdjęcia na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Puławach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) Miejskie Przedszkole Nr 13  w Puławach  

z siedzibą przy ul. Marii  Curie-Skłodowskiej 7b informuje, że: 

11) jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu pt.:  
„Puławska Legenda”., 

12) z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 13  w Puławach można skontaktować się 
osobiście lub korespondencyjnie pisząc na adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod 
numerem telefonu 81 458 63 09 lub  elektronicznie pisząc na adres e-mail: rodo@cuwpulawy.pl, 

13) państwa dane osobowe/dane osobowe  będą przetwarzane w celu organizacji i właściwego 
przeprowadzenia konkursu, 

14) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych, 

15) dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, 
upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci 
on usługi związane  przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych 
mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa, 

16) państwa dane osobowe/dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia realizacji celów, dla jakich 
dane były przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przy czym konsekwencją wycofania zgody może 
być brak możliwości udziału dziecka w konkursie, 

17) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że 
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na 
Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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, 

18) państwa dane osobowe/dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, 

                                                             
2 wstaw znak X w polu  w celu zaznaczenia wybranej odpowiedzi 

mailto:rodo@cuwpulawy.pl


 
 

19) państwa dane osobowe/dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich, 
20) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 
…………………………………………………………………………………………… 

(podpis nauczyciela /osoby prowadzącej) 

 


