Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

Moja mała Ojczyzna
organizowany w ramach Międzynarodowego Projektu

Piękna nasza Polska cała oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
ORGANIZATORZY:
 Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Starzyńskiego 9, Częstochowa.
 Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. K. Michałowskiego 20, Częstochowa.
CELE KONKURSU:
 rozwijanie kreatywności dzieci,
 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej,
 promowanie postaw patriotycznych dzieci,
 upowszechnienie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym,
 uczczenie 100-rocznicy odzyskania niepodległości.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. ADRESACI KONKURSU:
-I kategoria wiekowa 3-4-latki,
-II kategoria wiekowa 5-6-latki.

2. FORMAT PRACY: A4.
3. TECHNIKA WYKONANIA: dowolna.
4. FORMA PRACY: płaska, półprzestrzenna.
5. TERMIN SKŁADANIA PRAC: Prace należy składać lub przesłać na powyższe
adresy do 26 października 2018r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku
listopada, a ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej przedszkola oraz
biblioteki. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów Konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Autorzy
najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Zainteresowani nauczyciele otrzymają
podziękowania wysłane pocztą e-mail.

6. Ilość prac z danej placówki: dowolna.
7. KRYTERIA OCEN PRACY:
 oryginalność i pomysłowość,
 samodzielność wykonania pracy,
 trafność doboru tematu pracy,
 walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatorów
oraz do prezentacji prac na wystawie w Bibliotece Publicznej, Filia nr 10 przy ul.
Michałowskiego. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

9. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1,2,3 - zgoda z obowiązującym RODO. Prace
bez odpowiednich zgód nie będą brane pod uwagę.

Koordynatorzy konkursu:
•

Miejskie Przedszkole nr 16, tel. - 34 362 63 83 – Ewa Jarosz, Katarzyna Nowicka.

•

Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, tel.- 34 322 31 04 – Michalina Nalichowska.

Załącznik nr 1
ZGODA NA UDZIAŁ W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM „Moja mała Ojczyzna” ORGANIZOWANYM PRZEZ
Miejskie Przedszkole Nr 16 oraz Bibliotekę Publiczną, Filia nr 10 w Częstochowie.

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka
w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym Moja mała Ojczyzna.

………………………………………………………………….

(miejscowość i data)

……………………………..…………..…………………………..

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki w celu realizacji zadań
i działań prowadzonych w ramach międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. Moja
mała Ojczyzna.

………………………………………………………………….

(miejscowość i data)

..……………………..…………..…………………………..

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem plastycznym Moja
mała Ojczyzna, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

………………………………………………………………….

(miejscowość i data)

..……………………..…………..…………………………..

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

*niewłaściwe skreślić
Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że każda zgoda może być cofnięta w
dowolnym momencie.

Załącznik nr 2
METRYCZKA

Imię i nazwisko, wiek dziecka:
……………………………………………………………………………..................................
Nazwa placówki
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca:
………………………………………………………………………………………………….
E-mail na który ma zostać wysłane podziękowanie dla nauczyciela/opiekuna:
…………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich
danych osobowych przez Miejskie Przedszkole Nr 16 w Częstochowie oraz Bibliotekę Publiczną, Filia nr 10 w
Częstochowie w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców,
imienia i nazwiska oraz wizerunku, na stronie internetowej organizatorów, w artykułach prasowych
promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych danych podczas wręczania
nagród . Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO,
tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w
wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem
również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Miejskie Przedszkole Nr 16 w Częstochowie oraz
Bibliotekę Publiczną, Filia nr 10 w Częstochowie, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i
możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom a mi przysługuje
możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

……………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

*Rozporządzenie 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).

