
Przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna”  
w ramach międzynarodowego  projektu „Piękna nasza Polska cała” 

 oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 

 

Organizatorem konkursu „Moja mała Ojczyzna” jest Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Golubiu -Dborzyniu 

 

Cele konkursu: 
 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej. 

 promowanie postaw patriotycznych u dzieci. 

 upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym 

 uczenie 100 -rocznicy odzyskania niepodległości 

 rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną 
 

Warunki uczestnictwa: 
 

1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3–6 lat 
 
 I kategoria : dzieci w wieku 3-4 lat 
 II kategoria: dzieci w wieku 5-6 lat 
 

2. Pracę może wykonać: dziecko pod opieką nauczyciela lub rodzica. Praca płaska, 
technika dowolna, format A3, A4. Może to być krajobraz, symbole narodowe, 
miejsce  - interpretacja tematu dowolna. 

 

3. Do konkursu należy zgłaszać  wyłącznie prace indywidualne. 
 

4. Każda praca powinna posiadać metryczkę : imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę 
grupy. 

 
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora 
oraz do prezentacji prac na  wystawie w naszej placówce. 

 
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagród. 
 

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w każdej kategorii 
wiekowej I, II, III miejsce.  

8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem samodzielności, estetycznym, 
pomysłowości oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową 
powołuje organizator. 

 

9. Prace należy dostarczyć do dnia 05.11.2018r do osób odpowiedzialnych za konkurs; 
Anna Krzyżek, Wioleta Tykałowska, Agnieszka Zaporowicz. 



10. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi dnia 09.11.2018r, wręczenie nagród 12.11.2018 
podczas Uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w naszym 
przedszkolu oraz  zostanie podane do publicznej wiadomości na internetowej stronie 
przedszkola. 

 

11. Ilość prac: do 3 prac z każdej grupy przedszkolnej. 

 
12. Do pracy należy dołączyć załącznik nr 1, 2 oraz zgoda z obowiązującym RODO 

(zgoda).  
 
 
 
 
 

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie :) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM „Moja mała Ojczyzna” 
ORGANIZOWANYM PRZEZ Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-

Dobrzyniu 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….  (imię i 
nazwisko) w konkursie plastycznym „ Moja mała Ojczyzna”. 
 
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 
dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 
prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 
 
…………………………                                                                      …………………………………………………………… 
Miejscowość i data 
                                                                    Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
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 Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu w celu 
udziału w konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska 
oraz wizerunku, na stronie internetowej organizatora,  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 Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Golubiu-Dobrzyniu, 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. 
 
 
        …………………………................................. 

                                                                                                                                             Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu. 
       
 
 
 

*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). 


