
 
 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
 

„Moja ulubiona bajeczka” 
 
 
 

1. ORGANIZATOR  
Organizatorem konkursu plastycznego „ Moja ulubiona bajeczka” jest Przedszkole nr 
5 im. Bajeczka w Krasnymstawie 

 
 

2. CELE KONKURSU  
− rozwijanie zainteresowań plastycznych,  
− wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej,  
− wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA  
− Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola.  
− Tematyka konkursu „Moja ulubiona bajeczka”.  
− Technika plastyczna: malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku i 

fotografii), pastel, inne płaskie i trwałe techniki malarskie, rysunkowe, graficzne – 
barwne. 

 
− Format prac: a3, (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być zrolowane.  
− Prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci (pod kierunkiem 

nauczyciela).  
− Każde przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.  
− Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką oraz zgodą rodzica na 

udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 1).  
− Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez 

organizatora.  
− Kryteria oceny:  

• zgodność z tematem,  
• pomysłowość,  
• walory artystyczne,  
• samodzielność.  

− Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
(Załącznik nr 2), w przypadku jej braku prace nie będą oceniane.   

− Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej do dnia 28 
października 2022 r. na adres: 

 

Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie  
ul. Poniatowskiego 13  
22-300 Krasnystaw 



4. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
− Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs do 4 listopada 2022 r.  
− Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bajeczka5.pl  
− Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.  
− Podziękowania oraz dyplomy otrzymają tylko laureaci konkursu. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

− Organizator zastrzega sobie prawo do wystawy prac biorących udział w Konkursie.  
− Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.  
− Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.  
− W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami. 

 

6. KOORDYNATORZY KONKURSU: 

 
Mgr Justyna Szałachwij 
mgr Małgorzata Padzińska 



Załącznik nr 1 
 
 
 
Oświadczenie rodzica 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………… 
 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Moja ulubiona bajeczka” organizowanym 

przez Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie. 

 

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

Miejscowość i data 

………………….…………………………..  

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Metryczka do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona bajeczka”  
 
 
 
Imię i nazwisko autora  
 
 
Wiek autora  
 
 
Imię i nazwisko nauczyciela  
 
 
Adres placówki  
 
 
Służbowy telefon kontaktowy  
 
 
Służbowy adres mailowy  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
 

(wypełnić drukowanymi literami) 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

W trybie 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 – 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 

(imię, nazwisko, wiek), w celach wynikających z organizacji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego pt. „Moja ulubiona bajeczka”.  

 

………………………………..…  

Miejscowość i data 

………………….…………………………..  

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej opatrzonej imieniem i nazwiskiem w materiałach promocyjnych związanych z 

konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 
 
……………………………….  

Miejscowość i data 

 
………………….…………………………..  

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję: 
1. Administratorem jest reprezentowane przez Dyrektora, Przedszkole nr 5 im. „Bajeczka” w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 13, 22-300 Krasnystaw.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się pod numerem tel.: 722-309-224. 
3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Moja ulubiona bajeczka”.   
4. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia Konkursu w związku z   realizacją zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 

wynikających z przepisów ustaw: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, przepisów przejściowych, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów 
wykonawczych. 

6. Dane osobowe przekazywane będą odbiorcom na podstawie podpisanych umów o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu administratora. 
Odbiorcami nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w  ramach postępowania zgodnie z prawem. 

7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie, 
ul. Poniatowskiego 13, 22-300 Krasnystaw, udzieloną w dniu ……… w celu …………… Podpis osoby, której dane dotyczą. 

9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w  zgodności z art. 77 RODO. 

 


