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W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmi: Zabrze z albumu 

mojej babci i mojego dziadka 
 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 w Zabrzu. 
 

Cele konkursu: 
 

  rozbudzanie zainteresowania naszym miastem, 

  zacieśnianie więzi rodzinnych, 
 

  uwrażliwianie na piękno, 

  dostrzeganie zmian zachodzących                      

w  naszym mieście na przestrzeni lat. 
 
Zasady: 
 

 konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do zabrzańskich 

przedszkoli oraz ich rodziców i bliskich; 

 prace (dwa zdjęcia w formacie jpg) należy przesłać na e-mail 

m.stepien@p8.zabrze.pl w terminie od 25.04.2022 r. do 25.05.2022 r.; 

 przesłane DWIE fotografie powinny przedstawiać: 

- pierwsza fotografia (można zeskanować zdjęcie i przesłać e-mailem jego 

skan): miejsce znajdujące się dawniej na terenie Zabrza (lata 80 i 90 lub 

wcześniejsze); 

mailto:m.stepien@p8.zabrze.pl


- druga fotografia: to samo miejsce w czasach obecnych, na którym znajduje 

się dziecko wraz ze swoją rodziną; 

Zgody od osób znajdujących się na zdjęciu pobiera uczestnik konkursu 

(rodzic/opiekun prawny w imieniu dziecka), nie przekazuje ich do 

organizatora; 

 wysłanie e-maila jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 

zdjęcia na stronie internetowej Przedszkola nr 8 w Zabrzu (z tego powodu 

e-mail powinien być wysłany z poczty rodzica/opiekuna prawnego); 

 w treści maila należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko 

dziecka; nazwę przedszkola, do którego uczęszcza dziecko; określenie miejsca, 

w którym wykonano zdjęcia; 

 zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 

w konkursie; 

 uczestnik konkursu przenosi na organizatora wszelkie prawa autorskie dot. 

złożonej pracy; 

 dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe; 

 ogłoszenie wyników konkursu (zawierające imię dziecka oraz nazwę 

przedszkola, do którego uczęszcza) odbędzie się 31.05.2022 r. na stronie 

internetowej Przedszkola nr 8 https://przedszkolenr8zabrze.edupage.org/news/ 

 wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy; 

 oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Iwona Chmura 

Małgorzata Naramska 

Magdalena Stępień 

https://przedszkolenr8zabrze.edupage.org/news/


 

 

Klauzula informacyjna 

 
Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Przedszkole Nr 8 w Zabrzu, przy ul. Płaskowickiej 3 , 
tel.322714961., strona internetowa: www.przedszkolenr8zabrze.edupage.org  email:sekretariat@p8.zabrze.pl 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych 
można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: 
kinga@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych. 
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 promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez 
osobę, której dane dotyczą, za wyjątkiem dokumentacji konkursu, której przechowywanie regulują stosowne 
przepisy prawa dot. przechowywania i archiwizacji dokumentów 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie 
realizacji na  rzecz placówki usług w zakresie zawartych umów. 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub uzupełniania danych 
osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia 
niezgodnego z prawem, ich przetwarzania. 
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