REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z OKAZJI 90. URODZIN PLASTUSIA
POD HASŁEM

„MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ”
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO
PROJEKTU CZYTELNICZEGO

„MAGICZNA MOC BAJEK”
ORGANIZATOR:
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
PATRONAT HONOROWY nad Konkursem sprawuje:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
RZECZNIK PRAW DZIECKA
FUNDACJA „ABCXXI — CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE
WYDAWNICTWO BLIŻEJ PRZEDZSZKOLA
BURMISTRZ MIASTA JASŁA
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
FUNDACJA OSWOIĆ LOS
REKSIO - FUNDACJA IMIENIA HELENY I LECHOSŁAWA MARSZAŁKÓW
STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ
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Ideą Konkursu jest przybliżenie postaci uwielbianego przez kilka pokoleń
najmłodszych Plastusia z okazji Jego 90. Urodzin.

ADRESACI KONKURSU:
• dzieci 5-6 letnie z Przedszkoli, uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych, dzieci
i młodzież niepełnosprawna z placówek edukacyjnych np. OREW, SOSW.
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież z całej Polski i poza jej granicami.

CELE KONKURSU:
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie idei głośnego czytania
książek
 Rozwijanie umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej utworu literackiego
 Propagowanie twórczości Marii Kownackiej
 Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji
 Doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie różnorodnych form i technik
plastycznych

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ:
Przedmiotem Konkursu jest zilustrowanie jednej z przygód Plastusia w oparciu o
książkę Marii Kownackiej „Plastusiowy Pamiętnik”. Elementem działania w ramach
konkursu jest

głośne czytanie dzieciom przygód Plastusia, które będą

inspiracją

do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Zachęcamy do zapoznania
się z tekstem dotyczącym utrwalania subwokalizacji:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nieporozumienia-z-czytaniem
TEMAT: „Mój Przyjaciel Plastuś”

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Wykonanie pracy plastycznej w nawiązaniu do tematu Konkursu.
 Format pracy: A4
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 Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny
 Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 2 prace
 Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne
 Złożenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora. Prace będą publikowane w Internecie (na stronie
internetowej oraz fanpagu Organizatora na Facebooku) oraz prezentowane na
stacjonarnej wystawie.
 Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę (wydruk
komputerowy - zał. nr 2) zawierającą: imię, nazwisko dziecka, kategorię oraz

nazwę i adres placówki, do której dziecko uczęszcza.
 Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Zastrzegamy
sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji Konkursu i Placówki.
 Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 20.02.2021 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
Z dopiskiem: „MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ”
 Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 26.02.2021 r.
 Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz profilu
społecznościowym Facebook Organizatora.
 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria- dzieci 5-6 letnie z Przedszkoli
II kategoria- uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych
III kategoria- dzieci i młodzież niepełnosprawna z placówek
edukacyjnych np. OREW, SOSW.
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 Prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję powołaną przez
Organizatora.
 Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (prace niesamodzielne nie
będą brane pod uwagę), walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność
pracy z tematem konkursu.
 Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,

pozostali uczestnicy dyplomy za udział. Nauczyciele otrzymają Podziękowanie
za przygotowanie dziecka do Konkursu. Nagrody, dyplomy oraz Podziękowania
Laureatom Konkursu zostaną przesłane pocztą. Pozostałym uczestnikom
Konkursu dyplomy oraz podziękowania prześlemy mailowo do samodzielnego
uzupełnienia i wydrukowania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych uczestników Konkursu jest Bajkowe Prywatne Przedszkole
w Jaśle z siedzibą ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod.edu@o2.pl.
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu,
ponieważ jest to niezbędne ze względów organizacyjnych (na podstawie Art. 6 ust. lit
b) RODO) oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z wyrażoną zgodą
(na podstawie Art. 6 ust. lit a) RODO). Zgoda na publikację danych jest dobrowolna,
nie jest konieczna do uczestnictwa w konkursie i można ją w każdym momencie
wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na wskazany wyżej adres Administratora.
Dane przetwarzane będą przez okres 5 lat, a informacji publikowanych nie planuje się
usuwać.
Dostęp do danych mogą mięć instytucje i podmioty uprawnione do tego na podstawie
norm prawnych. Dane publikowane będą dostępne na wskazanych wyżej stronach
internetowych,

a informacje

zamieszczone

na fanpage’u

przechowywane

będą

również na serwerach Facebooka.
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Na zasadach określonych normami prawnymi osobom, których dane przetwarzamy
przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania
oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie.

UWAGI:
Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Organizator nie odpowiada za ewentualne
uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Konkursu:
Anna Zielińska, Urszula Czernik tel. 504 074 864

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

5

Zał. nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „MÓJ PRZYJACIEL PLASTUŚ”
organizowanego przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
Imię i nazwisko dziecka

Pieczęć Placówki
do którego dziecko uczęszcza

DANE NAUCZYCIELA pod kierunkiem, którego praca została wykonana
Imię i nazwisko: ……………………………………...……………………...
Dane kontaktowe:


numer telefonu:

……………………………………………………



adres e-mail:

……………………………………………………
…………………………….…………………………
(data i czytelny podpis nauczyciela)

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody*
na nieodpłatną publikację danych mojego
dziecka (imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwa przedszkola do którego uczęszcza, uzyskane
miejsce) w materiałach informacyjnych i promocyjnych, dotyczących konkursu i działalności
Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle, zamieszczanych na stronie internetowej organizatora,
jego fanpage’u na Facebook’u oraz w mediach lokalnych.
* proszę zaznaczyć właściwe

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

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Administratorem danych jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 6,
38-200 Jasło. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, ponieważ jest to niezbędne
ze względów organizacyjnych (na podstawie Art. 6 ust. lit b) RODO) oraz w celach promocyjnych
w związku z wyrażoną zgodą (na podstawie Art. 6 ust. lit a) RODO). Zgoda na publikację danych jest
dobrowolna, nie jest konieczna do uczestnictwa w konkursie i można ją w każdym momencie wycofać
poprzez przesłanie oświadczenia na wskazany wyżej adres. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający
z przepisów prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@o2.pl
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych i przysługujących w związku z tym praw uzyskasz
w sekretariacie Przedszkola – tel. 504 074 864, e-mail: dyrekcjabajkoweprzedszkole@onet.pl.
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Zał. nr 2
Proszę uzupełnić komputerowo

METRYCZKA
Imię i nazwisko dziecka (autora pracy):

Kategoria wiekowa:

Pełna nazwa placówki, do której dziecko
uczęszcza:
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