
              REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO ONLINE 

1. Organizator
Przedszkole Nr 7 w Zabrzu 
41-800 Zabrze Tel/ 32 271 1178 
http://przedszkole7.edu.pl/
email :p7ze@interia.pl

2. Idea konkursu
W związku z prowadzonymi obecnie na terenie naszego kraju działaniami profilaktycznymi, 
ograniczającymi możliwość zarażenia koronawirusem chcąc umożliwić dzieciom rozwój 
aktywności twórczej Przedszkole Nr 7 w Zabrzu ogłasza konkurs plastyczny online.

3. Tematyka konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice 
przestawiającej ,,OBRAZKOWY DEKALOG MAŁEGO EKOLOGA ZABRZANINA” 

4 . Zasady zgłoszenia i dostarczania prac
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6  lat. Ze względu na obecną sytuację 
zagrożenia epidemiologicznego, prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, 
poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej i przesłanie jej zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzania danych 
osobowych na mail : martaj@p7.zabrze.pl do dnia 20 października  2020 roku.

6. Wyniki oraz nagrody
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody dla  autorów najciekawszych prac. 
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które będą do odbioru w placówce. 
Osoba zgłaszająca się musi być wyposażona w maseczkę.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.10.2020r.
Prace uczestników zostaną umieszczone na wirtualnej wystawie na stronie internetowej 
placówki:  http://przedszkole7.edu.pl/ . W miarę możliwości umieszczone zostaną wszystkie 
prace dzieci. 
                                             

4. Uwagi końcowe

1) Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 
autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac 
konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych.

2) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
regulaminu.
3) Sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy.

4) Uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości i nie narusza 
praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich; odpowiedzialność za 



naruszenie przez wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża 
uczestnika konkursu.

5) Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych 
osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, rok, urodzenia, 
przedszkole) w celu organizacji i właściwego przebiegu konkursu oraz archiwizacji 
koniecznych dokumentów dot. konkursu.

6) Udział w konkursie jest bezpłatny, Autor/Organizator prowadzi go non profit.

                                                                                                                                        

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator")  jest Przedszkole 
Nr 7 w Zabrzu , 41-800 Zabrze Tel/32 271 1178 , http://przedszkole7.edu.pl/, email: 
p7ze@interia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony 
Danych w następującej formie:
1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora - Przedszkole Nr 7 w Zabrzu , 
41-800Zabrze

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na 
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym 
celu, wskazanym poniżej.

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w 
konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji 
konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, 
jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu 
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych 
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

http://przedszkole7.edu.pl/
mailto:kinga@informatics.jaworzno.pl

