
 

 

 

Drodzy Rodzice! 
 

W ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom , który w tym roku przebiega pod 

hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”   

zapraszamy do wzięcia udziału 

w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym 

„ZACZYTANY ZWIERZYNIEC” 

Uczestnicy mają za zadanie zrobić zdjęcie przedstawiające ciekawe, oryginalne lub zabawne 

sytuacje związane z książką, czytaniem i oczywiście zwierzętami ☺. Fotografia ma być inspiracją 

do spędzania wolnego czasu z książką. 

 

Organizator konkursu: 

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle - oddział Kochanowskiego 6 

 

Cel konkursu: 

Głównym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem. 

 

Warunki  uczestnictwa: 

1. Wykonanie zdjęcia przedstawiające ciekawe, nietypowe, oryginalne lub zabawne sytuacje 

związane ze zwierzętami, książką i czytaniem. Tematyka zdjęć jest dowolna, powinna jednak 

zawierać przekaz, że czytanie to przyjemna i atrakcyjna forma rozrywki, wypełniająca wolny 

czas. Uczestnik wykonuje jedno zdjęcie.  

2. Zdjęcie powinno być opisane: 

✓ imię i nazwisko dziecka, wiek, odział przedszkolny 

✓ tytuł fotografii. 

3. Jeśli na zdjęciu utrwalony zostanie wizerunek innych osób, rodzic przesyłający pracę 

zobowiązany jest poinformować je o udziale w konkursie i zapoznać z niniejszym regulaminem. 

4. Podpisane zdjęcie wraz podpisanym oświadczeniem  (zał. nr 1 do regulaminu konkursu) prosimy 

wysyłać do wychowawczyń grup na wskazany adres e-mail  (lub dostarczyć osobiście 

do Przedszkola) do dnia 30 maja 2020 r. – włącznie! 



5. Za zgodą, wyrażoną w oświadczeniu zdjęcia będą publikowane na stronie internetowej 

oraz fanpage’u Przedszkola na Facebooku. 

6. Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce, wyróżnienia oraz dyplomy za udział 

dla uczestników konkursu. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle z siedzibą 

przy ulicy Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło adres e-mail info@bajkoweprzedszkole.com. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@o2.pl. 

3. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Warunkiem publikacji zdjęć na wskazanych w regulaminie stronach internetowych 

jest wyrażona dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych 

oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej 

bajkoweprzedszkole.com/ochrona-danych-osobowych lub uzyska Pani/Pan telefonicznie 

pod numerem 504 074 864. 

 

 

Życzymy dobrej zabawy i dużo radości podczas wspólnego 

czytania i fotografowania!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Rodzinnego Konkursu Fotograficznego 

„ZACZYTANY ZWIERZYNIEC” 

 

Zgłaszam udział mojego dziecka ……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

grupa ………………………….. w konkursie. 
(nazwa grupy) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 

Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesłanego 

zdjęcia oraz poinformowałam/em osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu o udziale w 

konkursie i zapoznałam/em ich z regulaminem. 

 

 Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na publikację zdjęcia na stronie internetowej 

i fanpage’u Przedszkola na Facebooku.* 

 
* zaznaczyć właściwe 

………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

uczestnika konkursu) 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Fotograficznego „Zaczytany zwierzyniec” 


