
 

 

 

 

 

 

Miejski Konkurs Plastyczny   

„Koty, kotki i koteczki” 

 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok. 

 

Cele konkursu: 

–rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni twórczej dzieci 

-rozwijanie umiejętności manualnych, poznawanie różnych technik plastycznych 

-kształtowanie szacunku do zwierząt i pozytywnej postawy w stosunku do kotów 

 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej pod 

kierunkiem nauczyciela. 

3. Każdy uczestnik konkursu  może złożyć tylko jedną pracę, wykluczone są prace zbiorowe. 

4. Jedna placówka może wysłać dowolną ilość prac.   

5. Wykonanie pracy techniką dowolną. 

6. Kryteria oceny gotowych prac : 

- pomysłowość w ujęciu tematu 

-samodzielność wykonania pracy 



7. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody  za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

Podziękowania, dyplomy i nagrody otrzymają wyłącznie laureaci oraz ich opiekunowie. 

8. Do każdej pracy powinno być dołączone upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

(załącznik 1). Każda praca powinna być opatrzona drukowaną metryczką zawierającą dane 

osobowe: imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela , adres przedszkola, 

numer telefonu, adres e- mail placówki. 

9. Termin dostarczenia prac i wyniki: 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do placówki lub wysłać pocztą najpóźniej do 

dnia 15 lutego 2022r. na adres: 

Przedszkole Samorządowe Nr 87 

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok, 

z dopiskiem „Konkurs miejski Koty”. 

 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2022 roku (Dzień Kota)- lista laureatów oraz 

informacja o odbiorze nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola 

https://ps87.edu.bialystok.pl i Facebooku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w 

Białymstoku. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

11. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. Nadesłane 

prace zostaną wyeksponowane na wystawie konkursowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 87 

w Białymstoku. 

 

Organizatorzy konkursu:  

Urszula Szerge, Agnieszka Szarało, Dominika Szamreta, Jadwiga Urban 

tel. 85 6522284, 85 6615134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ps87.edu.bialystok.pl/


Załącznik 1. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) tj.: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i  adres placówki, do której 

dziecko uczęszcza, nr telefonu celem wzięcia udziału mojego dziecka w konkursie „Koty, kotki i 

koteczki”. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację w/w danych  i zdjęć pracy mojego dziecka na 

stronie internetowej https://ps87.edu.bialystok.pl i Facebooku organizatora. 

 

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

 Miejscowość i data      podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

Klauzula informacyjna: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 87 w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym Nr 5 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok, 

tel. 85 6522284, 85 6615134 email: zsps5@um.bialystok.pl; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Miejskiego konkursu plastycznego „Koty, 

kotki i koteczki”. Dane osobowe będą przetwarzane poprzez publikację na stronie internetowej i 

Facebooku organizatora w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, w celach informacyjnych i promocyjnych Organizatora,  

4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie, jednakże jej 

niewyrażenie będzie jednoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.  

6. Podane dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.  

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.  

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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