
Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków
„Dbam o zdrowie z Czerwonym Kapturkiem i innymi postaciami bajkowymi“.

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 1 w Przemyślu
ul. Sienkiewicza 3.

Przewidziana jest wystawa pokonkursowa w Szkole Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 1 
w Przemyślu oraz wystawienie  prac w Galerii Sanowej w Przemyślu

Cel:
• uwrażliwienie na czytanie,
• pobudzenie wyobraźni,
• rozwijanie zdolności plastycznych,
• stworzenie warunków do rywalizacji w myśl zasad fair play.
• zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia oraz pomoc osobom chorym
• przypomnienie, jakim skarbem jest zdrowie
• zachęcenie do dbania o zdrowie własne i cudze

Zadanie konkursowe:
Zadaniem dziecka jest przedstawienie w dowolny plastyczny sposób tematu dbania o zdrowie oraz opieki
nad chorymi w znanych bajkach, przypomnienie dzieciom bajki Czerwony Kapturek oraz motywu dbania
o bliskich – dziewczynka szła do chorej babci z koszykiem potrzebnych produktów i lekarstw. 

Forma:
• na konkurs mogą wpływać prace plastyczne formatu A-4, wykonane dowolną, płaską techniką 
(praca ma wejść pod antyramę),
• prace mają być autorstwa dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat,
• prace należy opisać: wg dołączonej METRYCZKI oraz podpisaną przez rodzica /opiekuna 
ZGODĘ i dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu w terminie                             
do 03 marca 2021 r.
• dziecko może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę,
• prace powinny spełniać wymogi estetyczne.
• Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zezwoleniem na udostępnienie danych dziecka 
oraz jego wizerunku w celach konkursowych i festiwalowych.
  

Terminy:
• ogłoszenie konkursu – 14 grudnia 2020 r.
• Dostarczenie prac - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu,               
ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl  w terminie do dnia  3 marca 2021 r.
• ogłoszenie wynków – 10 marca 2021 r. (informacja telefoniczna do przedszkoli pod wskazany 
w/w nr telefonu)

• Rozdanie nagród w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicz w Przemyślu  

w  czasie  IX Festiwalu Bajki w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 9.30.

Zapraszamy do udziału.    Życzymy miłej zabawy.



ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………..………………………………….. 

w konkursie  „Dbam o zdrowie z Czerwonym Kapturkiem i innymi postaciami bajkowymi”

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, ul. Sienkiewicza 3,  
                        37-700 Przemyśl

oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu.

………………………………………..

   podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  …………………………………………...
w celu promocji konkursu.

Nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………...
w celu promocji konkursu.

………………………………………..

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców 
i opiekunów dzieci w zakresie uczestnictwa w w/w konkursie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1                                           
im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Przemyślu,  ul.  Sienkiewicza  3,  37-700  Przemyśl,

 tel. +48 16 678 91 51, mail: sp1@um.przemysl.pl   

reprezentowana przez dyrektora szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy : Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1,       
37-700 Przemyśl, pod numerem tel. +48 511 143 799 lub adresem email:  iodedukacja@um.przemysl.pl 

3. Dane  osobowe  oraz  wizerunek   Pana/i  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu  uczestnictwa w w/w konkursie.

4. Dane Pana/Pani będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych dziecka. 
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo      do ich
sprostowania,  do  przenoszenia  danych,  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  
i prawo do cofnięcia zgody.

8. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w konkursie.

Podpis Administratora  ………………………………



Metryczka

wzór opisu pracy:

Imię i nazwisko autora pracy: ................................................................................., wiek ............................

Nazwa Przedszkola ............................................................................................,  telefon ............................

Zgoda rodzica/opiekuna na wystawienie pracy .............................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

wzór opisu pracy:

Imię i nazwisko autora pracy: ................................................................................., wiek ............................

Nazwa Przedszkola ............................................................................................,  telefon ............................

Zgoda rodzica/opiekuna na wystawienie pracy .............................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

wzór opisu pracy:

Imię i nazwisko autora pracy: ................................................................................., wiek ............................

Nazwa Przedszkola ............................................................................................,  telefon ............................

Zgoda rodzica/opiekuna na wystawienie pracy .............................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

wzór opisu pracy:

Imię i nazwisko autora pracy: ................................................................................., wiek ............................

Nazwa Przedszkola ............................................................................................,  telefon ............................

Zgoda rodzica/opiekuna na wystawienie pracy .............................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)

wzór opisu pracy:

Imię i nazwisko autora pracy: ................................................................................., wiek ............................

Nazwa Przedszkola ............................................................................................,  telefon ............................

Zgoda rodzica/opiekuna na wystawienie pracy .............................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna)


