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Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Przedszkola Niepublicznego 

Zgromadzenia Sióstr  

Świętego Józefa w Krośnie 

 

Zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym pod nazwą 

„ŚWIĘTY ZYGMUNT-  

NASZ PRZYJACIEL”  
 

 

Cele konkursu: 
- Rozwijanie zainteresowania postacią Św. Zygmunta poprzez przybliżenie dzieciom Jego ży-

cia i działalności. 

- Propagowanie wartości chrześcijańskich w codziennych sytuacjach życiowych. 

- Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania 

się przez działalność plastyczną. 

 

Zasady konkursu:  
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką płaską na pa-

pierze formatu A3. 

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętego Jó-

zefa w Krośnie. 

3. Konkurs obejmuje zasięgiem placówki przedszkolne prowadzone na terenie RP przez 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa oraz placówki w których pracują siostry Józefitki                  

w charakterze nauczycieli lub katechetów.  

4. Adresatami konkursu są dzieci 5- i 6- letnie. Praca powinna być wykonana samodzielnie 

przez dziecko pod opieką nauczyciela. 

5. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. 

6. Placówka może przesłać maksymalnie cztery prace. 
7. Proszę zaopatrzyć pracę w metryczkę według wzoru: 

 imię, nazwisko i wiek dziecka, 

 nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail, 

 imię i nazwisko nauczyciela  

 krótka charakterystyka pracy – co przedstawia, osoby umieszczone w pracy,                                

w jaki sposób dziecko zrozumiało temat pracy.  
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 31.03.2020 r. na stronie in-

ternetowej organizatora. 
9. Należy pamiętać o poinformowaniu rodziców i uzyskaniu od nich pisemnej zgody na 

udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci                       

w związku z organizowanym konkursem. Zgodę wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym 

proszę przekazać łącznie z pracą konkursową 
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NIEKOMPLETNE ZGŁOSZENIE - BRAK W/W ZGÓD UMIEMOŻLIWIA UDZIAŁ 

DZIECKAW KONKURSIE. 

10. Prace można podać do placówki lub przesłać pocztą do 25.03.2020 r.  na adres: 

Przedszkole Niepubliczne 

Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa 

ul. Grodzka 2 

38-400 Krosno 

tel.: 13-43-200-39 

e-mail: przedszkolesiostry@op.pl 

 

Warunki uczestnictwa: 
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

  kat. I — 5-latki; 

  kat. II — 6-latki. 

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. 

3. Kryterium oceny będą: samodzielność, pomysłowość i estetyka wykonania pracy. Liczba 

nagród i wyróżnień uzależniona będzie od liczby i poziomu nadesłanych prac. 

4. Laureaci każdej z kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

5. Lista laureatów konkursu opublikowana będzie na stronie www.przedszkole-

krosno.jozefitki.pl.  Dyplomy, nagrody i podziękowania dla nauczycieli przesłane będą 

drogą pocztową. 

6. Uczestnicy (w ich imieniu rodzice), akceptując regulamin i biorąc udział w konkursie, tym 

samym wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka w publicznych informa-

cjach, dotyczących konkursu. 

7. Uczestnicy z chwilą przekazania pracy przyznają organizatorowi niewyłączną licencję na-

desłanych materiałów, a więc prawo do korzystania z nich w pewnym ograniczonym za-

kresie wymienionym w pkt 8. 

8. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej organizatorowi nabywa on własność przekazanego 

egzemplarza pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika na konkurs. Organizator na-

bywa prawa autorskie do prac uczestników na następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora: 

www.przedszkole-krosno.jozefitki.pl , 

b) wystawienia egzemplarza pracy konkursowej w ramach wystawy pokonkursowej 

c) umieszczenia kopii cyfrowej pracy konkursowej w katalogu prezentującym prace 

konkursowe, który będzie rozpowszechniany w intrenecie przez organizatora. 

d) rozpowszechniania pracy plastycznej jako części składowej grafiki kalendarza na 

rok szkolny 2020/2021.  

9. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: 

s. Klary- Małgorzaty Kajpust: 573389637 

Anny Michna:  501864159 

 lub pod adresem: przedszkolesiostry@op.pl  

mailto:przedszkolesiostry@op.pl
http://www.przedszkole-krosno.jozefitki.pl/
http://www.przedszkole-krosno.jozefitki.pl/
http://www.przedszkole-krosno.jozefitki.pl/
mailto:przedszkolesiostry@op.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – DANE UCZESTNIKA 

 

Konkurs plastyczny pt.: „Święty Zygmunt- nasz przyjaciel”. 

Imię i nazwisko uczestnika……...……………………………………………………………... 

 

Wiek uczestnika………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa i adres placówki………………………………………………………………………… 

 

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

 

Telefon kontaktowy, e-mail placówki…………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………… 

 

Krótka charakterystyka pracy (jak dziecko zrozumiało temat pracy, jaką myśl pragnęło przeka-

zać itp.)  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na wzięcie przez małoletniego udziału w Konkursie,  

na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na 

organizatora konkursu 

 

 

 Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................……………, jako ro-

dzic, mający pełną władzę rodzicielską (albo opiekun), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarza-

nie danych osobowych mojego małoletniego dziecka (imię nazwisko, wiek) 

...........................…………………………………………………………….……………..……………, 

uczęszczającego do (nazwa przedszkola wraz z miejscowością) ............………………………………... 

…………………………………………………………………………..…………………..……………, 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastycznym „Święty Zygmunt- nasz przyjaciel”  

organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, ul. Grodzka 2; 

38-400 Krosno. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora 

konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie listy laureatów konkursu za pomocą środków społeczne-

go przekazu: imienia i nazwiska, nazwy przedszkola, grupy wiekowej, zajętego w konkursie miejsca.  

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z poniższą klauzulą informacyjną w zakresie przetwarza-

nia danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora konkursu. 

 

 

 

 ………..…………………………  ……………………………………………. 

  miejscowość, data Imię i nazwisko rodzica, czytelny podpis 

 



 – 5 – 

 

ZAŁACZNIK NR 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Organizator konkursu informuje, że: 

 

1. Administratorem danych jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, 

zwane dalej Organizatorem konkursu. 

adres do korespondencji: ul. Grodzka 2; 38-400 Krosno,  

adres e-mail: przedszkolesiostry@op.pl 

2. Celem przetwarzania danych jest organizacja konkursu plastycznego „Święty Zygmunt- nasz 

przyjaciel” oraz udokumentowanie jego przebiegu na stronach internetowych:  

*Przedszkola znajdującej się pod adresem http://www.przedszkole-krosno.jozefitki.pl  

*Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa znajdującej się pod adresem 

http://www.tarnow.jozefitki.pl oraz http://www.jozefitki.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy lub współpracownicy do tego upoważnieni  

także inne dzieci, rodzice i osoby oglądające prace konkursowe. 

5. Dane nie będą przekazywane do publicznej, kościelnej osoby prawnej, mającej siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz po jego roz-

strzygnięciu, przez czas niezbędny do dokonania rozliczeń konkursu. Po upływie tego okresu 

dane zostaną zniszczone.  

7. Przysługuje Pani/Panu o prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. 

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, adres e-mail:  

kiod@episkopat.pl oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, adres e-mail: iod@uodo.gov.pl 

 

 

 

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

        Data i miejsce                     Czytelny podpis Rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

http://www.przedszkole-krosno.jozefitki.pl/
http://www.tarnow.jozefitki.pl/
http://www.jozefitki.pl/
mailto:kiod@episkopat.pl
mailto:iod@uodo.gov.pl

