„BARWY JESIENI”
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
ORGANIZATOR - PRZEDSZKOLE W SZCZEKOCINACH
UL. JANA PAWŁA II 3
42-445 SZCZEKOCINY
TEL. 34/3557 192
Cel konkursu:
•

rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

•

dostrzeganie piękna natury jesienią.

Regulamin konkursu:

1.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Szczekociny.

2.

Technika wykonania prac dowolna z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

3.

Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.

4.

Materiały użyte w pracy mogą mieć charakter ekologiczny lub z innych dostępnych materiałów
i muszą przedstawiać pracę plastyczną o tematyce jesiennej.

5.

Format pracy A4 lub A3.

6.
Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek
dziecka, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

7.

Prace należy wykonać i dostarczyć do 23.10.2020 r. do Przedszkola w Szczekocinach.

8.

Rozstrzygnięcie konkursu 29.10.2020 r.

9.
Przewidziane są dyplomy i nagrody dla I, II, III miejsca i wyróżnienia oraz podziękowania
pisemne dla dzieci biorących udział w konkursie.
10.
Zgłoszone do konkursu prace winne mieć na odwrocie przyklejoną wypełnioną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu.
11.
Nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu powinien dostarczyć wypełnioną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych stanowiący załącznik nr 2.
12.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
13.

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

14.

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów:

P. ANETA MROŻEK,
P. URSZULA OLEWIŃSKA-PAŁKA

Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM
PRZEZ Przedszkole w Szczekocinach

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym „BARWY JESIENI” organizowanym w roku szkolnym 2020/2021 przez
Przedszkole w Szczekocinach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu.

...............................................................................................
Podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Klauzula informacyjna
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH
CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA
ODBIORCY DANYCH LUB
KATEGORIE ODBIORCÓW
DANYCH
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI PODANIA
DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z siedzibą w Szczekocinach (42-445) przy ulicy Jana
Pawła II 3.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: przedszczek@interia.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@szczekociny.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji, zorganizowania oraz udziału uczestnika w
Gminnym Konkursie Plastycznym „Barwy Jesieni”..
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do
przenoszenia swoich danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
udziału w organizowanym konkursie.

Załącznik nr 2 do regulaminu

ZGODA NAUCZYCIELA
na przetwarzanie danych osobowych

Ja ….…………………………………………... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu (Przedszkole w Szczekocinach ul. Jana Pawła II 3, 42-445 Szczekociny) moich danych
osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego
„Barwy jesieni”.

……………................……………………
Podpis nauczyciela

Klauzula informacyjna
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH
CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA
ODBIORCY DANYCH LUB
KATEGORIE ODBIORCÓW
DANYCH
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI PODANIA
DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z siedzibą w Szczekocinach (42-445) przy ulicy Jana
Pawła II 3.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: przedszczek@interia.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@szczekociny.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji, zorganizowania oraz udziału uczestnika w
Gminnym Konkursie Plastycznym „Barwy Jesieni”..
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do
przenoszenia swoich danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
udziału w organizowanym konkursie.

