
 



REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„PORTRET MOJEGO RODZICA” 

 

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach 

 

Cele konkursu: 

 rozbudzanie wrażliwości artystycznej; 

 rozwijanie zdolności plastycznych; 

 umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich talentów; 

 wzmacnianie więzi uczuciowych z najbliższą rodziną 

 

1) Zadaniem uczestników jest wykonanie portretu swojego rodzica bądź rodziców 

techniką dowolną z możliwością mieszania technik, w formacie A4. 

 

2) Przy ocenie prac, Jury konkursu będzie brało pod uwagę ich oryginalność, estetykę, 

różnorodność środków plastycznych. Bardzo ważne jest samodzielne wykonanie prac przez 

uczestników. 

 

3) W konkursie mogą brać udział dzieci 5 i 6 letnie z oddziałów przedszkolnych  

w  szkołach podstawowych  oraz przedszkoli z terenu całej Polski. 

 

4) Dla laureatów konkursu przewidywane są nagrody i dyplomy. 

 

5) Każda placówka może wysłać maksymalnie 3 prace. 

 

6)  Prace dzieci należy przesłać w terminie do 16 maja 2022r.  wraz  

z uzupełnioną metryczką (załącznik nr1) na adres organizatora: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach,  

ul. Wierzbicka 247,  26 – 624 Kowala 

z dopiskiem konkurs „PORTRET MOJEGO RODZICA” 



7) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

wizerunku na potrzeby konkursu oraz przetwarzania danych osobowych, klauzura RODO 

(załącznik nr 2 ) 

 

8) Każda praca powinna być podpisana z tyłu imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą 

szkoły/przedszkola oraz numerem kontaktowym do placówki. 

 

9) Prace przechodzą na własność organizatora. 

 

10) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 maja 2022 r. w PSP im. Marii Konopnickiej 

w Mazowszanach. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej 

szkoły (www.pspmazowszany.pl).          

 

11) Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą. 

 

12) Nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie zorganizowanej  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pspmazowszany.pl/


Załącznik nr 1 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy …………………………………………………………………............................ 

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………. 

 

Typ i nazwa placówki/adres………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail placówki ………………………………………………………………………….. 

Numer kontaktowy do placówki…………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

a) udział mojego dziecka w  OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „PORTRET MOJEGO 

RODZICA”; 

b) publikację w/w danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu; 

c) wykonywanie zdjęć pracy mojego dziecka podczas konkursu i publikowanie ich na stronie internetowej 

organizatora. 

 

 

                                                                                     ……………………………………. 

                                                                                     Data i podpis rodzica(ów) /opiekuna(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Mazowszanach. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 2. Administrator danych 

osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość 

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

mail: iod@rodo-radom.pl 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu 

organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach informacyjnych. 4. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 5. Uczestnikom konkursu, którzy 

podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres  

e-mail, numer telefonu. 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia  

i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 9. Organizator oświadcza, 

iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 11. Dane uczestników konkursu będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych, tj. maksymalnie dwa 

miesiące od momentu zakończenia organizacji konkursu. Kontakt w sprawie przetwarzania danych 

osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: pspmazowszany@wp.pl , tel. 48 377 

32 33. 


