ZAPRASZAMY

DZIECI LUBELSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH w wieku 5-6 lat
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„LUDOWE TRADYCJE WIELKANOCNE

LUBELSZCZYZNY”

organizowanym przez Przedszkole nr 49
w Lublinie,
ulica Pana Balcera 11

REGULAMIN MIEDZYPRZEDSZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO „LUDOWE TRADYCJE
WIELKANOCNE LUBELSZCZYZNY”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 49
W LUBLINIE
I ORGANIZATOR KONKURSU
Przedszkole nr 49 w Lublinie,
ulica Pana Balcera 11,
telefon 81 525 48 89,
e-mail poczta@p49.lublin.eu

II OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Agnieszka Olszewska-Matysek tel.kontaktowy 796140694;
Dagmara Winnicka tel.kontaktowy 792252243.
Kontakt z koordynatorkami konkursu w godz. 8.00 – 17.00
na podane numery telefonów
lub Przedszkole nr 49, tel. 81 525 48 89

III CELE KONKURSU:
•
•
•
•
•
•
•
•

wprowadzanie dzieci w świat ludowych tradycji wielkanocnych Lubelszczyzny,
rozwijanie zainteresowania dawną i obecną kulturą regionu,
kształtowanie przywiązania do ludowych tradycji świątecznych
związanych z naszym regionem,
zainteresowanie dzieci kultywowaniem tradycji, zwyczajów i obrzędówźródeł kultury ,
wprowadzenie nastroju oczekiwania i wywołania radości z okazji
zbliżających się świąt.

IV. ZASADY OGÓLNE
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-6 lat z lubelskich przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu miasta Lublina .

V. WYMOGI
Praca plastyczna powinna być wykonana
• dowolną techniką plastyczną, płaską,
• w formacie A4,
• uprzejmie prosimy o zalaminowanie prac konkursowych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Każda placówka może zgłosić dwie prace plastyczne , indywidualnie wykonane przez dzieci
w wieku 5-6 lat. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
• Prace powinny być opisane na rewersie w następujący sposób:
imię ,nazwisko i wiek dziecka,
tytuł pracy, technika plastyczna
nazwa placówki , adres mailowy
imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy
• Termin składania prac konkursowych do 02.04.2021 do godz.15.00.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Ludowe tradycje wielkanocne Lubelszczyzny” jest
wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia (załącznik 1 do niniejszego regulaminu).
• Karta zgłoszenia bez oświadczenia rodziców i nauczyciela ( załącznik nr 1 i 2) nie będzie
honorowana.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
• Karta zgłoszenia powinna być wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełnioną
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć wraz z pracą konkursową .
• Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestniczące dzieci.
• Prace, które będą sugerowały niesamodzielne wykonanie przez dzieci nie będą oceniane
w konkursie.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.04.2021. Wyniki konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola. Organizatorzy przewidują dla
laureatów konkursu ( zdobywców I, II, III miejsca) dyplomy oraz nagrody, które będą do
odebrania w Przedszkolu nr 49 po ogłoszeniu wyników konkursu.
• Przy ocenianiu prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
samodzielność wykonania pracy,
zgodność z tematyką konkursu,
jakość i estetykę wykonanych prac.
• Dyplomy dla przedszkoli oraz podziękowania dla nauczycieli i dzieci zostaną przesłane
e-mailem do placówek..
• Uczestnicy konkursu akceptują zasady regulaminu konkursu.
• Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Zgłoszenie do udziału w konkursie „ Ludowe tradycje wielkanocne Lubelszczyzny”
oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach
zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego
konkursu (zgodnie z RODO).
• Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do
ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest
dobrowolne. Brak danych dziecka uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie plastycznym.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku,
nazwy placówki w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.
• Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 49 z siedzibą w Lublinie .Dane
adresowe: Pana Balcera 11, 20-631 Lublin;
• Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej rejestracji prac konkursowych oraz ich
prezentacji w materiałach promocyjnych
• i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem plastycznym.
• Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac
konkursowych oraz ich zdjęć.

Załącznik
Pieczątka przedszkola

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„LUDOWE ZWYCZAJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH LUBELSZCZYZNY”

Imię i nazwisko, wiek dziecka

Tytuł pracy plastycznej, technika
plastyczna

Dane nauczyciela

Kontakt (telefon, e-mail)

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem w/w konkursu plastycznego
„Ludowe zwyczaje Świąt Wielkanocnych Lubelszczyzny”i akceptuję jego warunki.

Zgoda rodzica ( prawnego opiekuna) na udział dziecka w konkursie plastycznym
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka…………………………………………………… w celu uczestnictwa w konkursie
plastycznym „Ludowe zwyczaje Świąt Wielkanocnych Lubelszczyzny” zgodnie z ustawą
z dnia 18 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) .
W przypadku udziału w konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych
mojego dziecka w zakresie: podania imienia i nazwiska , nazwy placówki na stronie
internetowej Przedszkola nr 49 jako laureatów organizowanego konkursu plastycznego.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) organizator informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Przedszkole
nr 49, 20 - 631 Lublin, ul. Pana Balcera 11.
2. Dane osobowe dziecka-uczestnika konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu
organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu. Dane dziecka- laureata konkursu
będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz przesłane do wszystkich
placówek biorących udział w konkursie.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane, ani przetwarzane w celach marketingowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych w każdym momencie.

...........................................

……………………………………………

miejscowość, data
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

