
 

REGULAMIN IV MIEJSKIEGO KONKURSU 

NA PRACĘ PLASTYCZNO- PRZESTRZENNĄ 

WYKONANĄ Z MATERIAŁÓW WTÓRNYCH 

  „EKO ZABAWKA ” 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

• Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki, na jakich odbywa się IV Miejski Konkurs 

pt. „Eko zabawka”. 

• IV Miejski Konkurs pt. „Eko zabawka” objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 

Białegostoku oraz  patronatem Ciastki Patki- Cukiernia Rzemieślnicza. 

• Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym  

w dalszej części „Regulaminem”, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

• Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola 

Niepublicznego POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku i na stronie 

internetowej Przedszkola. 

• Prace konkursowe należy składać w siedzibie Przedszkola w terminie od 27 października do 15 

listopada 2022r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola – 6.30 – 16.00. 

 

Rozdział II 

Organizatorzy 

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami 

Integracyjnymi  z siedzibą w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 72G/lok 5A. 
 

Rozdział III 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnej ekologicznej zabawki w formie 

pracy plastyczno- przestrzennej wykonanej z surowców wtórnych. 
 

Rozdział IV 

Praca Komisji Konkursowej 

Praca Komisji Konkursowej zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 

 

I etap: 

• Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego POZIOMKA  

z Oddziałami Integracyjnymi w dniu 16 listopada 2022r. dokonuje pierwszego wyboru zwycięskich 

prac. 

• Komisję Konkursową tworzą trzy osoby, którym przewodniczyć będzie Przewodniczący Komisji. 

•  Komisja przyzna 3 nagrody główne zwycięzcom 3 pierwszych miejsc (I, II, III miejsce). 

• Prace Komisji są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej przedstawicieli  

i dotyczą dokonania wyboru 3 zwycięskich prac. 

•  Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wybiera jego laureatów. 

•  Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

• Dodatkowo zostanie przyznana jedna Nagroda Przedszkolaków dla laureata wybranego przez 

reprezentację dzieci Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi. 



 

 

II etap: 

• Drugiego etapu wyboru spośród pozostałych prac dokonują internauci na profilu facebookowym 

Przedszkola Niepublicznego Poziomka znajdującym się pod adresem 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok/ w terminie od 16  do 21 listopada 2022fr. do 

godziny 12:00. 

•  Na facebooku Przedszkola Niepublicznego Poziomka zostaną zamieszczone prace uczestników. 

W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszonych prac Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo 

do wyboru 20 najlepszych prac, które wezmą udział w głosowaniu internautów. 

• Internauci głosują na zwycięzców 3 pierwszych miejsc (I, II, III). Będą to te prace, których zdjęcia 

otrzymają największą liczbę polubień. 

• Internauci dokonują wyboru jawnie, każda osoba może zagłosować na dowolną liczbę prac. 

Warunkiem koniecznym jest polubienie pracy konkursowej oraz profilu facebookowego 

Przedszkola Niepublicznego Poziomka znajdującego się pod adresem: 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok/. 

 

 

Rozdział V 

Warunki uczestnictwa w Konkursie „Eko zabawka” 

 

• Udział w IV Miejskim Konkursie pt. „Eko zabawka” jest bezpłatny. 

• Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 -6 lat 

• Uczestnikiem konkursu jest dziecko, które wykonuje pracę pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica 

(prawnego opiekuna). 

• Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

• Każda praca powinna zawierać dane Uczestnika tj.: imię i nazwisko dziecka, dane kontaktowe 

Przedszkola, dane kontaktowe Rodziców(w przypadku prac indywidualnych)- załącznik nr 1. 

• Rodzice/ opiekunowie przyjmują do wiadomości, iż przygotowana przez nich oraz ich dziecko 

praca konkursowa z chwilą jej zgłoszenia do udziału w konkursie przechodzi na własność 

organizatora i nie będą oni rościć do niej żadnego prawa. 

• W związku z postanowieniami ust. 6 powyżej Organizator może – bez jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tego tytułu – wykorzystywać pracę konkursową bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych w dowolnej formie, np. w formie fotografii, która zostanie umieszczona na stronie 

internetowej lub profilu organizatora na portalu facebook.com. 

• W konkursie wezmą udział prace dostarczone do Przedszkola Niepublicznego Poziomka  

z Oddziałami Integracyjnymi w terminie od 27 października do 15 listopada 2022r. od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola – 6.30 – 16.00. 

• Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych prac, będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

• prezentację ogólną, estetykę i staranność, 

• wykorzystanie materiałów wtórnych, 

• pomysłowość i oryginalność. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok/
https://www.facebook.com/poziomkabialystok/


 

Rozdział VI 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

• Ogłoszenie wyników I  i II etapu IV Miejskiego Konkursu pt. „Eko zabawka” oraz Nagrody 

Przedszkolaków odbędzie się 21.11.2022r. na profilu facebookowym Przedszkola Niepublicznego 

Poziomka w Białymstoku znajdującym się pod adresem: 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok oraz na stronie internetowej Przedszkola pod 

adresem: http://poziomkabialystok.pl . 

• Wręczenie wszystkich nagród zarówno przyznanych przez Komisję, Internautów oraz 

Przedszkolaki odbędzie się 28.11.2022r. o godzinie 10:15 w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka 

z Oddziałami Integracyjnymi. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy. 

 

 

Więcej informacji związanych z konkursem można uzyskać w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka 

z Oddziałami Integracyjnymi (ul. 42 Pułku Piechoty 72G/ lok 5A, 15-181 Białystok) lub pod nr tel. 

519 422 212, a także drogą e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl 

 

 

          Zapraszamy do wzięcia 
  udziału i życzymy powodzenia! 

 
 
 

Wicedyrektor 

Przedszkola Niepublicznego Poziomka z 

Oddziałami Integracyjnymi  w Białymstoku 
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Załącznik nr 1- Dane uczestnika konkursu 
 

IV MIEJSKI KONKURS pt. „Eko zabawka” 
Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 

 
Imię i nazwisko dziecka 
 

 

 
Wiek 
 

 

 
Pieczęć nagłówkowa 

Przedszkola/Nazwisko i imię 

Rodzica 
 

 
 
 
 
 
 

Telefon kontaktowy oraz e-mail do 
Przedszkola/Rodzica 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

………………………………………..…………………………………..…………..………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
ZGODA NA UDZIAŁ W IV MIEJSKIM KONKURSIE PT. „EKO ZABAWKA” 

 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w IV 

Miejskim Konkursie pt. „EKO ZABAWKA”. 
 

Białystok, dn. ………………………………….                                    …..…………………………………..…………..…………… 
                 (miejscowość i data)      (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu pt „EKO 

ZABAWKA” jest Przedszkole Niepubliczne Poziomka  z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku z 

siedzibą przy ul. 42 Pułku Piechoty 72 G lok 5A. 
1. Jak się z nami skontaktować? 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod nr tel. 786 898 777 lub za pośrednictwem poczty e-mail: 

biuro@poziomkabialystok.pl. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl, lub drogą pocztową – na adres Administratora. 
1. Jakie dane przetwarzamy? 

W związku z organizacją IV Miejskiego Konkursu pt. „EKO ZABAWKA” Administrator przetwarza dane 

osobowe w postaci imienia, nazwiska, wieku oraz nazwy placówki, do której uczęszcza Pana/Pani dziecko, 

a także dane osobowe dotyczące Pana/Pani osoby, tj. imię oraz nazwisko  prawnego opiekuna uczestnika 

konkursu. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Administrator może ponadto przetwarzać dane w postaci wizerunku 

Państwa oraz Państwa dziecka. 
1. W jakim celu przetwarzamy dane? 

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia IV Miejskiego Konkursu pt. „EKO 

ZABAWKA”, w tym dokumentowania udziału dzieci w konkursie, wyróżnienia laureatów konkursu, a także 

podejmowania przez organizatora działań promocyjnych. 
1. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli 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). Interes ten polega na organizacji, 

przeprowadzeniu i udokumentowania przebiegu IV Miejskiego Konkursu pt. „EKO ZABAWKA” oraz 

podejmowania działań promujących to wydarzenie. 
Przetwarzanie danych dotyczących wizerunku Państwa oraz Pana/Pani dziecka będzie natomiast wynikało z 

ewentualnego wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, wieku oraz nazwy placówki, do której uczęszcza dziecko jest 

dobrowolne, jednak ich ewentualne niepodanie uniemożliwi udział w organizowanym przez Administratora 

konkursie. Podanie danych w zakresie wizerunku dziecka jest dobrowolne, a ewentualny brak Państwa zgody 

na ich przetwarzanie nie będzie skutkował żadnymi negatywnymi konsekwencjami. 
1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do: 
• dostępu do danych, 
• sprostowania danych, 
• ograniczenia przetwarzania danych, 

mailto:biuro@poziomkabialystok.pl


• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli kwestionują Państwo uzasadniony interes 

Administratora w przetwarzaniu określonych danych, 
• usunięcia danych w wypadkach określonych w przepisach RODO, 
• przenoszenia danych. 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje 

Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
Jeżeli Administrator przetwarza określone dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu 

prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
1. Jak długo przechowujemy dane? 

Dane przekazane Administratorowi w związku z uczestnictwem Pana/Pani dziecka w IV Miejskim 

Konkursie pt. „EKO ZABAWKA” będą przechowywane do czasu realizacji celów wynikających z 

ich przetwarzania lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie (w przypadku 

danych dotyczących wizerunku Państwa oraz Państwa dziecka). 
1. Komu udostępniamy dane? 

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom sprawującym patronat nad 

organizowanym konkursem lub podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. 

obsługującym portale internetowe, na których będą publikowane prace konkursowe, fotografie lub 

filmy z przebiegu konkursu. 
1. Czy przetwarzane dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji? 
Powierzone Administratorowi dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu 

podejmowanie względem Państwa lub Państwa dzieci zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego 

za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub 

zainteresowań. 
 
 

ZGODA NA REJESTROWANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na rejestrowanie za pomocą 

urządzeń technicznych oraz przechowywanie przez Przedszkole Niepubliczne Poziomka 

materiałów zawierających wizerunek mojego dziecka w celu dokumentowania jego udziału w 

organizowanym przez Administratora IV Miejskim Konkursie pt. „EKO ZABAWKA” – przez 

okres niezbędny do realizacji tego celu. 

.   
Białystok, dn. ………………………………….                                    …..…………………………………..…………..…………… 
                 (miejscowość i data)      (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 

 
 
 

ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie utrwalonego za 

pomocą urządzeń technicznych wizerunku mojego dziecka poprzez opublikowanie materiałów 

zawierających ten wizerunek, takich jak zdjęcia czy filmy z jego udziałem na profilu 

Przedszkola Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi na portalu facebook.com 

w celu: dokumentowania jego udziału w konkursie, wyróżnienia uczestników organizowanego 

konkursu oraz promocji tego wydarzenia – przez okres niezbędny do realizacji ww celów. 
 

Białystok, dn. ………………………………….                                    …..…………………………………..…………..…………… 



                 (miejscowość i data)      (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie utrwalonego za 

pomocą urządzeń technicznych wizerunku mojego dziecka poprzez opublikowanie materiałów 

zawierających ten wizerunek, takich jak zdjęcia oraz filmy z jego udziałem na stronie 

internetowej Przedszkola Niepublicznego Poziomka pod adresem: www.poziomkabialystok.pl 

w celu: dokumentowania jego udziału w konkursie, wyróżnienia uczestników organizowanego 

konkursu oraz  promocji tego wydarzenia – przez okres niezbędny do realizacji ww celów. 
 

Białystok, dn. ………………………………….                                    …..…………………………………..…………..…………… 
                 (miejscowość i data)      (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

*niewłaściwe skreślić 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych. 
 

Białystok, dn. ………………………………….                                    …..…………………………………..…………..…………… 
                 (miejscowość i data)    (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
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