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I Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków na ozdobę wielkanocną 

 

Regulamin 

I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

dla przedszkolaków 

na ozdobę wielkanocną z elementami ludowymi 

ORGANIZATOR: 

Przedszkole Publiczne nr 15 im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

Osiedle Ogrody 27, 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Tel. 41 247 22 73 

pp15@przedszkole.ostrowiec.pl 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka  

Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce. 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54,  

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Pod patronatem honorowym: 

 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego Świętokrzyskiego. 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

CELE KONKURSU: 

1. Propagowanie kultury i obrzędowości ludowej ziemi świętokrzyskiej wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

2. Rozwijanie kreatywności dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych 

3. Pobudzanie wyobraźni i rozwijanie wrażliwości estetycznej przez dzieci oraz wiary we własne siły 

4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole podczas tworzenia pracy konkursowej. 

ZASADY ORGANIZACYJNE: 

1. W konkursie biorą udział dzieci w wieku od czterech do sześciu lat. 

2. Grupa wykonująca pracę może liczyć maksymalnie trzy osoby. 

3. Praca konkursowa jest wykonana w placówce przez trzyosobowy zespół dzieci pod kierunkiem 

nauczyciela. 

4. Każda placówka może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną. 

5. Tematyka prac: Wielkanoc w kulturze ludowej regionu świętokrzyskiego. 
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6. Technika wykonania prac: dowolna, dozwolone jest użycie różnych materiałów plastycznych 

i technicznych (zdobniczych), np. słoma, bibuła i inne. 

7. Praca konkursowa może być: przestrzenna np.:  jajko, koszyczek, palma , itp. lub płaska. 

Uwaga: Praca musi zawierać element ludowy, np.: wycinankę, serwetkę, szlaczek lub inny motyw 

ludowy; bez użycia materiałów sypkich, łatwo odpadających od podłoża, podatnych na 

uszkodzenia podczas transportu. 

8. Format prac: A-4, A-3 lub przestrzenna. 

9. Każda praca powinna być opisana: 

 Imiona i nazwiska dzieci; 

 Imię i nazwisko opiekuna; 

 Nazwa i dane adresowe placówki; 

10. Zgłaszający przesyła lub dostarcza na adres organizatora: Przedszkole Publiczne nr 15 im. Janiny 

Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Ogrody 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,     

tel. 41 247 22 73, email:pp15@przedszkole.ostrowiec.pl: 

 Pracę konkursową; 

 Formularz zgłoszeniowy; 

11. Prac nie należy zwijać, rolować, zginać i oprawiać. 

12. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby placówki lub 

przesłać na adres organizatora konkursu do dnia 28 marca 2023 r. 

13. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30.03.2023 r. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim., ul. Siennieńska 54, w Ostrowieckim Browarze Kultury. 

2. Jury po obejrzeniu wszystkich prac konkursowych z kompletem załączników wyłoni trzech 

Laureatów konkursu oraz przyzna 1 wyróżnienie. 

3. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, a pozostali uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy. 

4. Wyniki Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora 

www.pp15ostrowiec.pol.pl. 

5. Koordynatorzy Konkursu: Edyta Kowalska, Bożena Majchrzyk, Anna Sokołowska. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 15 im. Janiny 

Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Ogrody 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 

email: pp15@przedszkole.ostrowiec.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, email: 

pp15@przedszkole.ostrowiec.pl z dopiskiem IOD. 

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

konkursu: I Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków na ozdobę wielkanocną z 
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elementami ludowymi, wyłonienia laureatów - wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

3. Dane osobowe dotyczące publikacji imienia i nazwiska laureata lub wizerunku przetwarzane będą 

w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez Przedszkole na podstawie 

dobrowolnej zgody uczestnika konkursu - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w przepisach dotyczących archiwizacji. 

5. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim na stronie 

internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych Przedszkola oraz w innych mediach. 

6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, 

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail lub 

adres korespondencyjny Organizatora. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania konkursu, 

wyłonienia laureatów. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału 

w konkursie. Podanie danych dotyczących wizerunku jest dobrowolne. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu 

2. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z organizatorem: tel. 41 247 22 73, 

email:pp15@przedszkole.ostrowiec.pl. 
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Załącznik nr 1 

…………………………………………………….. 

(pieczęć placówki) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny  dla przedszkolaków na ozdobę wielkanocną z elementami 

ludowymi: Wielkanoc w kulturze ludowej regionu świętokrzyskiego 

 

Imiona i nazwiska uczestników zgłoszonych do Konkursu 

1. 

2. 

3. 

Wiek dzieci 

1. 

2. 

3. 

Pełna nazwa reprezentowanej placówki 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

Tytuł wykonanej pracy 

 

Dane kontaktowe (tel., e-mail) 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
pieczęć i podpis dyrektora 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenia rodzica / opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

imię i nazwisko dziecka 

w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla przedszkolaków na ozdobę wielkanocną                         

z elementami ludowymi „Wielkanoc w kulturze ludowej regionu świętokrzyskiego. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka - autora pracy                     
w konkursie: I Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków na ozdobę 
wielkanocną z elementami ludowymi: „Wielkanoc w kulturze ludowej regionu 
świętokrzyskiego” w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez 
Przedszkole Publiczne nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 Wyrażam zgodę na publikację podanych przeze mnie danych osobowych oraz informacji o 
wynikach konkursu: I Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków na ozdobę 
wielkanocną z elementami ludowymi: „Wielkanoc w kulturze ludowej regionu 
świętokrzyskiego” na stronie Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz na profilu Przedszkola na portalu Facebook w celu prowadzenia działań 
informacyjnych i promocyjnych przez Organizatora konkursu. 

 Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….……… 
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka 

 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 15 im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle 

Ogrody 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, email: pp15@przedszkole.ostrowiec.pl. 
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Wielkanoc w kulturze ludowej 

regionu świętokrzyskiego”, wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Dane osobowe dotyczące publikacji imienia i nazwiska laureata lub wizerunku przetwarzane będą w 
celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez Przedszkole na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika konkursu  
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie konkursu. 


