
Regulamin konkursu literacko - plastycznego dla rodziców i dzieci 

„Nowe Przygody w Przedszkolu pod Modrzewiem” 

zorganizowanym w ramach realizacji programu  

„Książka moim przyjacielem” 
 

I. Organizator konkursu: 

Przedszkole Nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie 

Osoby koordynujące: Beata Kostrupska, Magda Bujalska 

 

I. Cel konkursu:  

1. Zachęcenie rodziców i dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej i 

plastycznej.    

 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzacja ich 

twórczości.     

3. Propagowanie czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                   

 

II. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz ich rodziców.  

 

Prace literackie: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie opowiadania, wiersza..., 

przedstawiającego wymyśloną przygodę, która mogłaby się wydarzyć w 

naszym przedszkolu. 

2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

3. Opowiadanie, wiersz zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości 

dwóch stron w formacie A4 (Times New Roman, 12pkt, interlinia1,5) 

 

Prace plastyczne: 

1. Technika wykonania pracy dowolna, płaska. 

2. Format pracy A4. 

 

III. Termin i miejsce składania prac: 

1. Prace literackie należy przesłać do 25 marca na adres e-mail: 

p330@edu.um.warszawa.pl 

2. W temacie e-maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko (dziecka i rodzica), 

wiek dziecka. 

3. Prace plastyczne należy składać do 25 marca do nauczycielek grup. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 

07.04.2022r. 

 

IV. Kryteria oceny: 

1. Zgodność z tematem konkursu. 

2. Inwencja twórcza, pomysłowość. 

3. Poprawność stylistyczna i językowa. 

4. Interpretacja plastyczna tematu. 

V. Nagrody: 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

1. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. 



2. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas III Przedszkolnego Festiwalu 

Talentów oraz zostaną wydane w formie książki, z okazji jubileuszu 45-lecia 

przedszkola. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację 

zgłoszonej pracy. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

VIII.Informacja Administratora: 

 

 W trybie 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 związkuz przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 
z dnia 4 maja 2016r), dalej RODO, informuję: 
1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem” w 

Warszawie (dalej: Administrator),  
al. Niepodległości 17, tel. 508998823, email: p330@edu.um.warszawa.pl 

2) Podane dane osobowe (imię i nazwisko autora pracy (dziecka), wiek dziecka, imię i 
nazwisko autora pracy (rodzica)) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a 
RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). 

3) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Stanisław Rudowski, 
srudowski.iod@dbfomokotow.pl 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie  
z regulaminem. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.  
6) Dane osobowe mogą być  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 

RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi Administrator podpisał 
umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora.  

7) Dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania celu lub wycofania 
zgody. 

8) 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.  

9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału  
w konkursie lub jego rozstrzygnięciu.  

10) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych/dziecka………………………………………………………………………………………… 
przez Przedszkole 330 w Warszawie, udzieloną w dniu ………… w celu …………….. Data, 
podpis osoby, której dane dotyczą. 

11) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 
Pana (i) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

12) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  
w zgodności z art. 77 RODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, tel. 22 5310300. 

mailto:srudowski.iod@dbfomokotow.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

W KONKURSIE LITERACKO - PLASTYCZNYM DLA RODZICÓW I DZIECI 
PT. „Nowe Przygody w Przedszkolu pod Modrzewiem” 

zorganizowanym w ramach realizacji programu 

„Książka moim przyjacielem” 
organizowanym przez Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu deklaruję udział naszej rodziny : 

1. Imię i nazwisko autora pracy (dziecka): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek dziecka: .................................... 

3. Imię i nazwisko autora pracy (rodzica): 

…………………………………………………………………………………………

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

4. Tytuł pracy: 

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

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………V 
       (podpis rodzica) 

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICA: 

 
1. Po zapoznaniu się z informacją Administratora zawartą w Regulaminie, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, członków mojej rodziny wymienionych wyżej (imię, nazwisko) w celach konkursowych  
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r). 
 

…………………………………………………………………………V 
       (podpis rodzica) 
 

2. Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 

2016r)zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku mojej rodziny  wraz z danymi identyfikującymi (podanymi 
w zgłoszeniu do udziału w Konkursie)  przez Przedszkole nr 330 Pod Modrzewiem  w Warszawie, w związku z  
udziałem w Konkursie zgodnie z Regulaminem. Zezwolenie obejmuje rozpowszechnianie pracy zgłoszonej do 
konkursu na stronie internetowej przedszkola: przedszkole330.pl  w formie fotografii. 

…………………………………………………………………………V 
       (podpis rodzica) 
 



3. Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie naszej pracy konkursowej na stronie internetowej Przedszkola 
nr 330 Pod Modrzewiem: przedszkole330.pl , w świetle art. 6 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) 

…………………………………………………………………………V 
       (podpis rodzica) 

4. Zezwalam na publikację naszych prac podczas III Przedszkolnego Festiwalu Talentów organizowanego przez 
Przedszkole nr 330 Pod Modrzewiem (maj/czerwiec 2022r.) 

…………………………………………………………………………V 
                                                                 (podpis rodzica) 

 

5.Zezwalam na publikację naszych prac w wydaniu książki, z okazji jubileuszu 45-lecia przedszkola, która będzie 
rozdawana podczas uroczystych obchodów jubileuszu. 

…………………………………………………………………………V 
                                                                 (podpis rodzica) 

 

 

 

 


