
KONKURS 

"RUSZAJ SIĘ NA DWORZE, 

ZDROWIU TO POMOŻE!" 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA  

PLAKAT PROMUJĄCY UPRAWIANIE SPORTU I RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
 

REGULAMIN KONKURSU 

* Cele: 
- propagowanie idei uprawiania sportu, 
- rozwijanie ekspresji twórczej dziecka oraz sprawności manualnej, 
- umożliwienie prezentacji twórczości dziecięcej szerszej publiczności. 
 
* Warunki konkursu: 
- każdy może zgłosid jedną pracę plastyczną (plakat), która będzie promowad uprawianie sportu i ruch na świeżym 
powietrzu, 
- konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, 
- format  A3; technika dowolna, płaska; niedopuszczalne są elementy przestrzenne, 
- każda praca powinna byd podpisana na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, 
- do każdej z prac należy dołączyd oświadczenie rodzica - zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do 
regulaminu), 
- zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora oraz do 
publikacji na stronie internetowej placówki i stacjonarnej wystawie w Miejskim Przedszkolu nr 34 i salonie wystaw 
PGNiG SA oddział Zielona Góra, 
-  prace nie będą zwracane.  
 
*Kryteria oceny:  
- zgodnośd z tematyką,  
- samodzielnośd,  
- oryginalnośd. 
 
* Termin i warunki składania prac: 
- prace należy składad od 3.09. do 19.09.2018 w sali grupy „Wiewiórki” lub „Zuchy”, 
- dla autorów prac przewidziane są dyplomy i drobne upominki, 
- najlepsza praca weźmie udział w ogólnomiejskim rozstrzygnięciu konkursu organizowanym dla zielonogórskich 
przedszkoli. 
 
* Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Renata Rogacewicz, Natalia Kuchnicka, Magdalena Ratajczak 



OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wizerunek) w celach informacyjnych i promujących idee konkursu 

„Ruszaj się na dworze, zdrowiu to pomoże”  oraz do publikacji na stronie internetowej placówki i stacjonarnej wystawie w salonie 

wystaw PGNiG SA Oddział Zielona Góra 

Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole  w 

Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 11 a tel. 68 3255346  

Jednocześnie mam świadomość, że: 

1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, 

2. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka*, prawo ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do 

przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO, 

3. mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, 

4. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 

RODO nie przysługuje, 

5. dane osobowe mojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji 

międzynarodowej, 

6. dane mojego dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem 

konkursu oraz promocji przedszkola poprzez publikację w materiałach drukowanych lub autoryzowanych przez przedszkole. 

7. nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom 

trzecim .Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

8. opiekunom prawnym dziecka jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 

wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu „Ruszaj się na dworze, 

zdrowiu to pomoże”. 

10. dane osobowe mojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.    

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 367 

Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 

osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności szkoły. 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                                     (data i czytelny podpis)  

 


