
I EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

“MÓJ PRZYJACIEL”

Organizator:

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Przyjaciel

Dane kontaktowe organizatora:

ul. Ciepielowska 7, 04-967 Warszawa

tel. +48 502 303 474

e-mail: przyjaciel.kontakt@gmail.com

REGULAMIN

1. Konkurs plastyczny organizowany jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.

2. Dziecko wykonuje pracę plastyczną przedstawiającą interpretacje tematu: „Mój

Przyjaciel”, w formacie płaskim, maksymalnie A3, dowolną techniką, z wyłączeniem

materiałów sypkich.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, wykonywana w domu

pod kierunkiem rodzica lub pod opieką pedagoga, wychowawcy.

4. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.

5. Wszystkie prace dostarczane są przez opiekunów, wychowawców lub przez

rodziców pod wskazany adres organizatora, osobiście (od poniedziałku do piątku w

godzinach 8:00 - 17:00) lub za pośrednictwem poczty.

6. Na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę, dostępną w załączniku, podając: imię i

nazwisko dziecka, dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę konkursową, nazwę

przedszkola lub szkoły, którą reprezentują oraz nadać tytuł swojej pracy.

7. Termin złożenia prac konkursowych: 15.05.2023 r.

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.05.2023 r.

mailto:przyjaciel.kontakt@gmail.com


Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Facebook Organizatora konkursu:

https://www.facebook.com/przyjacielfalenica oraz na stronie internetowej:

https://www.przyjacielfalenica.pl/konkursplastyczny

Dodatkowo, Organizator poinformuje zwycięzców, tj. rodziców i/lub nauczycieli

zgłaszających zwycięskie prace, drogą mailową, do dnia 22.05.2023 r.

9. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, a także trzy osoby wyróżnione, otrzymają

dyplomy i nagrody rzeczowe.

10. Oficjalne wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się podczas pikniku

rodzinnego zorganizowanego przez Organizatora Konkursu dnia 3.06.2023 r., w siedzibie

Organizatora przy ul. Ciepielowskiej 7 w Warszawie.

11. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

12. Sponsorem nagród w konkursie jest: ……………….

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.

2) W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o

zachodzących zmianach zgłoszone do Konkursu placówki.

3) Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego Regulaminu.

4) Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez

organizatora Konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu

zgodnie z Rozporządzeniem 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).

5) Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie danych

osobowych na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych

organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności

informujących o jego wynikach.

Załączniki do niniejszego regulaminu:

1. Zał. 1 “Piknik rodzinny - informacje organizacyjne”.

2. Zał. 2 - Oświadczenie rodzica.

3. Zał. 3 - Oświadczenie nauczyciela.

4. Zał. 4 - Metryczka.
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