
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

KONKURSIE PLASTYCZNYM „ZABYTKI ARCHITEKTURY ZABRZA”. 

 

 

ZABYTKI ARCHITEKTURY ZABRZA 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu. 

Cele konkursu: 

 Rozwój umiejętności i zainteresowań plastycznych oraz rozbudzenie kreatywności 

dzieci. 

 Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 

 Zachęcenie do spędzenia czasu wspólnie z rodzicami podczas obserwacji architektury 

Zabrza i piękna jego zabytków. 

Konkurs adresowany jest do dzieci z zabrzańskich przedszkoli. 

Forma pracy: KOLAŻ 

Format: A3 

Technika: wycinanie płaskich form papieru, rysowanie flamastrem, ołówkiem lub kredką. 

 Każda z prac powinna być opatrzona metryczką (Załącznik 1) zawierającą informację: 

imię i nazwisko wykonawcy, wiek, imię i nazwisko opiekuna oraz numer i nazwę 

przedszkola. 

 Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. 

 Prace należy dostarczyć do dnia 30 maja 2022roku, do Przedszkola z Oddziałami 

Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu mieszczącego się przy 

ulicy Kotarbińskiego 16. 

 Prace konkursowe będą oceniane przez komisję wybraną przez organizatorów. 

Wybrani zostaną zwycięzcy 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

 Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do 7 czerwca 2022r. 

 Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac w materiałach promocyjnych oraz 

w celu ogłoszenia wyników konkursu na własnej stronie internetowej. 

 Organizator konkursu przewiduje prezentację złożonych prac konkursowych podczas 

obchodów urodzin miasta Zabrze wraz z imionami i nazwiskami ich autorów. 



 Prace powstałe podczas konkursu nie będą zwracane, przechodzą one na własność 

Organizatora konkursu 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 (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych). 

 Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę (załącznik nr 2), która jednocześnie jest 

zgodą na udział w konkursie oraz dowodem na akceptację regulaminu oraz zgodą na 

publikację pracy na stronie internetowej przedszkola, które organizuje konkurs. 

 Prace konkursowe złożone bez powyższego załącznika zostaną odrzucone. 

 W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wcześniej nigdy niepublikowane, 

nieudostępnione w internecie, które nie były wcześniej zgłaszane do udziału w innych 

konkursach, a ponadto są oryginalnymi pracami autora. 

 Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika 

oświadczenia, że praca nie narusza praw osób trzecich, ani im zagraża, w 

szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W 

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik zwolni Organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności względem osoby trzeciej z tego tytułu, a w przypadku, gdyby 

Organizator poniósł koszty lub wydatki z tytułu zgłoszonych roszczeń, Uczestnik, 

który zgłosił kwestionowane prace, zwróci Organizatorowi wszelkie koszty i wydatki 

poniesione przez niego. 

 Praca konkursowa może być tworzona z niewielką pomocą rodzica lub nauczyciela. 

 Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych 

osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, wiek, klasa) w celu organizacji i 

właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. 

Konkursu. 

 Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w 

nim oraz zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i oznacza jego akceptację. 

Ochrona danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi  

i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu z siedzibą przy ul. Kotarbińskiego 16, 41-819 

Zabrze, tel. 32 275 21 59, NIP 6482740660, REGON 241768496. Jeżeli chcą się Państwo 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać pod adres  

e-mail: edyta@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: 

mailto:edyta@informatics.jaworzno.pl


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 osobowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

Metryczka 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek uczestnika  

Imię i nazwisko opiekuna 

(pracownika placówki) 

 

Adres i telefon do placówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………………. 

( Imię i Nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w Międzyprzedszkolnym 

Konkursie ZABYTKI ARCHITEKTURY ZABRZA organizowanym przez Przedszkole nr 48  

Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.  

 

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

nazwisko, wiek na stronie internetowej przedszkola http://www.p48.zabrze.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  

………………………………………  

(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://www.p48.zabrze.pl/

