
 

 

ZNACZEK NA 100 – LECIE MIASTA ZABRZE 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 7 w Zabrzu. 

Cele konkursu: 

 rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań swoją miejscowością, jej historią, tradycją i 

kulturą; 

 poszerzenie wiedzy na temat regionu i miasta; 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności; 

 doskonalenie sprawności manualnej. 

Konkurs adresowany jest do dzieci z zabrzańskich przedszkoli. 

Forma prac: dowolna 

Format: A3 

Technika: dowolna 

 Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką zawierającą: Imię i 

nazwisko wykonawcy, wiek, imię i nazwisko opiekuna. 

 Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i 

wykorzystywanie danych osobowych dziecka. 

 Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę 

 Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola nr 7 w Zabrzu ( tymczasowy adres 

przedszkola: ul Piłsudzkiego 29, 41-800 Zabrze – ZSO5 w Zabrzu) w dniach 

25.04-29.04.2022r 

 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów  wybierając kandydatów I, 

II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 



 Prace nie będą zwracane, pozostaną do dyspozycji organizatorów konkursu. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6.05.2022r. O wynikach konkursu laureaci 

konkursu będą poinformowani telefonicznie. 

 Prace powstałe podczas konkursu przechodzą na własność Organizatora  z 

przeznaczeniem na cele promocji działalności statutowej placówki oraz cele 

archiwalne, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem 

majątkowym praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa  do wynagrodzenia 

twórcy oraz z wyrażeniem zgody na ich publikację bez ograniczeń czasowych  i 

terytorialnych. 

 Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w 

konkursie, akceptacją regulaminu konkursowego oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi konkursu, w tym na publikację pracy 

plastycznej (jej reprodukcji), imienia i nazwiska uczestnika oraz wyniku na stronie 

internetowej przedszkola. 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na udział  (załącznik 1); prace 

konkursowe złożone bez załącznika zostaną odrzucone. 

 Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna 

od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i  nie 

może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych 

osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na 

celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie 

uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

 Uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości – 

odpowiedzialność za naruszenie przez wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób 

trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu. 

 Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

Ochrona Danych Osobowych: 



Administratorem   Państwa   danych   osobowych   (dalej   jako:  „Administrator")   jest 

Przedszkole nr 7 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215a, NIP 6482740950, REGON 

241775935, tel. 322711178 

Administrator   wyznaczył   Inspektora   Ochrony   Danych   nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 

e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl 

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 Państwa 

dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej 

organizacji konkursu, w tym 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   również profilowane. 

*RODO – Rozporządzenie 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) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka 

……..…………………………………………………………………………….. 

( Imię i Nazwisko dziecka) 

w Międzyprzedszkolnym Konkursie ZABRZAŃSKI ZNACZEK NA 100 – LECIE MIASTA 

ZABRZE organizowanym przez Przedszkole nr 7 w Zabrzu. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację danych mojego dziecka tj. imię, nazwisko 

na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole7.edu.pl/ w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu oraz promocji zgodnie z regulaminem. 

Oświadczam tym samym, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść, 

w tym zasady przetwarzania danych osobowych. 

Powyższe zgody są dobrowolne i w każdej chwili mogą zostać odwołane w formie pisemnej. 

Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania do momentu odwołania. 

* niepotrzebne skreślić 

………………………, dn. ………………….. r . 

( miejscowość i data) 

……………………………………… 

 ( Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w 

Regulaminie Konkursu dostępnym w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. 

http://przedszkole7.edu.pl/

