
65Z okazji 55 rocznicy nadania praw miejskich 

Publiczne Przedszkole "Przystań Elfów" w Ząbkach  

 zaprasza do udziału w Ząbkowskim Konkursie Plastycznym 

 

pt. „Moje miasto Ząbki"  

  

  

REGULAMIN KONKURSU 

  

CELE KONKURSU  

 kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości,   

 ukazanie piękna rodzinnego miasta,  

 kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody 

własnego miasta,  

 wskazywanie różnorodności piękna miast i miejscowości za pomocą wskazanych 

technik plastycznych,  

 zaprezentowanie miasta Ząbki w ciekawy, zaskakujący i oryginalny sposób.   

  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole "Przystań Elfów" w Ząbkach.   

2. Konkurs skierowany jest dla dzieci przedszkolnych w wieku  3-7 lat; dzieci pod opieką 

rodziców,  wychowanków przedszkoli publicznych, prywatnych i integracyjnych, świetlic, 

placówek wychowania pozaszkolnego, młodzieżowych domów kultury i innych ośrodków 

zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci.  

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem 

konkursu "Moje miasto Ząbki".  

4. Technika wykonania prac: płaska, farby, kredki, flamastry (bez materiałów sypkich   

i plasteliny), format A3, A4.  

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie  prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą 

oceniane). Jedna placówka może zgłosić dowolna liczbę prac.   

6. Prace należy dostarczyć osobiście do organizatora konkursu (sekretariatu placówki)  w godz. 

7:00 - 17:00.   

7. Termin składania prac: od  17 października do 17 listopada 2022 r., godz.17.00.   

8. Na konkurs można zgłosić prace indywidualne dziecka wykonane zarówno w przedszkolu 

jak i w domu pod pieką rodzica, opiekuna, nauczyciela.    



9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową zgody na 

udział w konkursie (załącznik  nr 1).   

10. Każda praca powinna posiadać metryczkę (załącznik nr 2) zawierającą imię i nazwisko 

dziecka, wiek, nazwę i dokładny adres placówki (jeżeli opiekunem pracy jest wychowawca, 

nauczyciel, opiekun placówki), adres zamieszkania (w przypadku zgłoszenia pod opieką 

rodzica, opiekuna prawnego), telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna 

artystycznego, nauczyciela lub rodzica, tytuł pracy.   

11. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei 

konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.  

12. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

Ogłoszenie wyników odbędzie się do 30 listopada 2022 r.   

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Publicznego Przedszkola "Przystań  

Elfów" http://www.przedszkole-przystanelfow.pl/  

oraz w socialmiediach https://www.facebook.com/PrzystanElfowZabki/  

  

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.  

Kryteria brane pod uwagę: samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy   

z tematem przewodnim, wkład pracy, pomysłowość, walory artystyczne, poziom artystyczny, 

estetyka prezentowanych prac.  

Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione I, II, III miejsce, za które laureaci otrzymają 

dyplomy i nagrody.  Nagrody zostaną wręczone osobiście przez Organizatorów konkursu   

w Publicznym Przedszkolu „Przystań Elfów” w wybranym terminie po kontakcie  z laureatami.   

Praca, która zajmie I miejsce w konkursie zostanie zaprezentowana na bilbordzie w Parku 

Miejskim im. Szuberta w Ząbkach.   

Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymają dyplomy, które zostaną przesłane pocztą 

elektroniczną.   

  

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHNA 

POTRZEBY UDZIAŁU W ZĄBKOWSKIM KONKURSIE PLASTZCYNZM "MOJE 

MIASTO ZĄBKI"  

W związku z udziałem Pana/Pani dziecka/podopiecznego w  Ząbkowskim Konkursie 

Plastycznym „Moje miasto Ząbki”  organizowanego przez  Publiczne Przedszkole "Przystań  

Elfów" w Ząbkach informujemy, że:  

odbiorcą przekazanych danych osobowych jest Publiczne Przedszkole "Przystań Elfów"  

ul. Księdza Kuleszy 24, 05-091 w Ząbkach, e-mail: biuro@przedszkole-przystanelfow.pl 

mailto:biuro@przedszkole-przystanelfow.pl


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: Piotr Glen, email: 

biuro@przedszkoleprzystanelfow.pl  

Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi zgoda udzielona 

przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (przesłanka wskazana w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (art.6 ust.1, lit. a).  

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji i przeprowadzenia  

Ząbkowskiego Konkursu Plastycznego "Moje miasto Ząbki". Zakres danych objętych 

przetwarzaniem: imię i nazwisko dziecka/podopiecznego, wiek, imię i nazwisko opiekuna 

artystycznego,  imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), adres e-mail, numer telefonu.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w Ząbkowskim 

Konkursie Plastycznym „Moje miasto Ząbki”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (opiekunów prawnych),  

a w przypadku laureatów, zgoda na publikowanie pracy.  

  

Organizator konkursu: Publiczne Przedszkole "Przystań Elfów", 

ul. Księdza Kuleszy 24, 05-091 Ząbki  

e-mail: konkursmojemiastozabki@gmail.com  

  

Termin dostarczenia i nadsyłania prac: 17.11.2022 r. do godz. 17:00.  

Zasięg konkursu: Ząbki, 05-091.  

Uczestnicy: Dzieci w wieku  3-7 lat.  

  

Koordynatorzy konkursu: mgr Marta Baranowska, mgr Iza Twarowska  

e-mail: konkursmojemiastozabki@gmail.com  

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu.   

 

  

ZAPRASZAMY DO UDZIALU W KONKURSIE!  
    

  



Załącznik nr 1   

  

  

 

 

 

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

data, miejscowość  

  

  

ZGODA RODZICÓW, OPIEKUNOW PRAWNYCH  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek)  

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

w Ząbkowskim Konkursie Plastycznym  

pt. „Moje miasto Ząbki", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam 

zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Organizatorów  dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.  

  

  

……………………………………………….  

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  

  



Załącznik nr  2  

  

 
 

Nazwa konkursu  Ząbkowski Konkurs Plastyczny pt. 

„Moje miasto Ząbki"  

Imię  i nazwisko Dziecka   
  

  

Wiek  
  

  

Imię i nazwisko nauczyciela , 

pod kierunkiem którego  

została wykonana praca  
  

  

Imię i nazwisko rodzica w 

przypadku  zgłoszenia  

prywatnego  
  

  

Nazwa i adres placówki   
  

  

Numer tel. do  

nauczyciela/opiekuna   
  

  

Adres e-mail  
  

  

  
  

  


