
I KONKURS TECHNICZNY „MÓJ WYNALAZEK” 

REGULAMIN 

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem 
Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  

oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP 

 

I. Organizator konkursu:  

• Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem” 

Al. Niepodległości 17, 02-653 Warszawa 

Koordynatorki: Beata Kostrupska (tel. 608205649), Magdalena Zabłotna,  

                          Agata Maciejewska, Joanna Marzec 

 

II. Cele konkursu: 

• rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej 

• prezentacja i promowanie innowacyjnych pomysłów dzieci i rodziców 

• zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego działania 

 

III. Tematyka konkursu:  

Konkurs techniczny „Mój wynalazek” zorganizowany został z okazji Dnia Nauki Polskiej. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko (z pomocą rodzica) wymyślonego 

przez siebie wynalazku z surowców wtórnych, pudeł, pudełek, rolek po papierze, ścinków 

materiału, włóczki, itp. 

Forma pracy: przestrzenna. Technika wykonania: dowolna. 

 

IV.  Warunki udziału w konkursie: 

• Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. 

• Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy przestrzennej zgodnej z 

tematem konkursu. 

• Przedszkole biorące udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 3 prace. 

• Do wykonanej pracy konkursowej należy przymocować: 

1. Metryczkę (załącznik nr 1) wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje: 

- imię i nazwisko autora pracy konkursowej 

- wiek dziecka 

- imię i nazwisko opiekuna, z którym została wykonana praca, pokrewieństwo (mama, 

tata, dziadek…) 

- pełną nazwę przedszkola (numer, adres, telefon oraz e-mail przedszkola) 

- kreatywny opis zawierający nazwę wynalazku, wskazówki użytkowania/działania 

oraz jego funkcje 

2. Oświadczenia (załącznik nr 2) podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych 

wyrażających zgodę na udział i upublicznienie wizerunku, należy dostarczyć wraz z 

pracą na adres Organizatora  

 

• Prace konkursowe należy dostarczać do Organizatora - Przedszkole nr 330 „Pod 

Modrzewiem” Al. Niepodległości 17, od 18 stycznia do 27 stycznia 2023r.  

 



• Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Finału 

Konkursu 08.02.2023r. godz.17.00. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za 

pośrednictwem przedszkola. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie 

internetowej przedszkola - www.przedszkole330.pl 

• Prace konkursowe zostaną zwrócone autorom po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

V.  Kryteria oceny 

Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora: 

Ocenie podlegać będzie: 

• zgodność pracy z tematem konkursu, 

• oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów, 

• ciekawy/kreatywny opis wynalazku, 

• inwencja twórcza i kreatywność, 

• walory artystyczne i estetyczne. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

✓ Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu. 

✓ Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Liczymy na pomysłowość i 

kreatywność. Życzymy miłego i owocnego spędzenia czasu z dziećmi podczas tworzenia 

pracy. 

VII.Informacja Administratora danych osobowych: 
 

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 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), dalej RODO, informuję: 
 

1) Administratorem Pani (a) danych osobowych jest Przedszkole nr 330 „Pod 
Modrzewiem”, Al. Niepodległości 17, 02-653 Warszawa, które przetwarza Pani (a) 
dane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a RODO. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem”  
jest Pan Stanisław Rudowski, email: srudowski.iod@dbfomokotow.pl. 

3) Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia 
konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.  
5) 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.  

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

7) 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.  

8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału  



w konkursie lub jego rozstrzygnięciu.  
9) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez ……….  w Warszawie, udzieloną w dniu ………… w celu ……. 
Podpis osoby, której dane dotyczą. 

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

11) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 
225310300 w zgodności z art. 77 RODO. 
 

Administrator Danych Osobowych 

 

 

 

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem 

Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  

oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

METRYCZKA 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Wiek dziecka 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna/imiona 

opiekunów, z którym/i została 

wykonana praca i pokrewieństwo np. 

tata, mama, dziadek, brat itp. 

 

 

 

Pełna nazwa przedszkola (numer i 

adres placówki) 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe placówki: numer 

telefonu i adres e-mail 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

 

Kreatywny opis zawierający nazwę 

wynalazku, wskazówki 

użytkowania/działania oraz jego 

funkcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA: 

1. Biorąc udział w I Konkursie technicznym „Mój wynalazek” organizowanym przez Przedszkole nr 330 „Pod 
Modrzewiem”, Al. Niepodległości 17 w Warszawie. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Konkursu 
przedstawione w Regulaminie. 
 

…………………………………………………………………………V 
       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

2. Po zapoznaniu się z informacją Administratora danych osobowych zawartą w Regulaminie, wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych, członków mojej rodziny (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/opiekuna prawnego) 
 

3. Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 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 – RODO Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r)zezwalam na 

rozpowszechnianie wizerunku mojej rodziny w formie elektronicznej w formie zdjęć, na stronie internetowej 
przedszkola wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) przez Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”, 
Al. Niepodległości 17  w Warszawie, w związku z  udziałem w Konkursie i zgodnie z Regulaminem.  

 
…………………………………………………………………………V 

       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

4. Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie naszej pracy konkursowej na stronie internetowej Przedszkola 
nr 330 „Pod Modrzewiem”, Al. Niepodległości 17 w Warszawie, w świetle art. 6 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
…………………………………………………………………………V 

       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


