
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

I ODDZIAŁEM SPECJALNYM W JASTRZĘBIU – ZDROJU ZAPRASZA 

DO UDZIAŁU W:  

MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PT. 

 

 

 

Organizator konkursu: 

Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi                                

i oddziałem specjalnym 

ul. Zielona 2, 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój, tel. 32 47 15 264 

„GÓRNIK OCZAMI 

DZIECKA”     



REGULAMIN KONKURSU: 

I CELE KONKURSU: 

 Dowartościowanie pracy górnika 

 Rozbudzenie zainteresowań plastycznych  

 Rozwijanie twórczości i kreatywności przedszkolaków 

 Czerpanie radości z procesu tworzenia 

 Zainteresowanie zawodem górnika 

II WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych (Praca samodzielna !!!) 

2. Ilość prac- maksymalnie dwie z jednej placówki 

3. Forma pracy dowolna  

4. Praca powinna być opisana według wzoru 

 Tytuł pracy 

 Imię, nazwisko i wiek dziecka, 

 Imię i nazwisko opiekuna artystycznego 

 Nazwa placówki i numer telefonu 

 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnienie prac 

plastycznych. 

6. Termin nadsyłania prac – do 01.12.2021 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi – 03.12.2021 - laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie o wynikach 

8. Odbiór nagród osobiście w PP 14 -  07.12.2021  w godz. 8:00 – 15:00 lub w innym 

terminie na terenie placówki.   

9. Prosimy o dołączenie do pracy zgody na publikację prac oraz zgodę na publiczne 

podanie imienia i nazwiska autora pracy (dla każdego dziecka osobne). Prace, które 

nie będą miały zgody nie będą brane pod uwagę 

10. Nadesłanych prac nie zwracamy 

11. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę 

 

III KRYTERIUM OCENIANIA 

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

 3-4 latki 

 5-6 latki 

Ocenie podlegać będą:  

 samodzielność wykonanej pracy; 

 zgodność z tematem;  

 oryginalność  i estetyczność. 

 

 



Prace prosimy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres:  

Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym                       

ul. Zielona 2, 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój,                                                                                 

tel. 32 47 15 264 

Z dopiskiem:  konkurs „Górnik oczami dziecka” 

Organizatorzy konkursu: mgr Barbara Kocek, mgr Ewelina Grabowska  

 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego na udział w konkursie „Górnik oczami 

dziecka” 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka……………………………………………………. 

    Imię i nazwisko dziecka 

Na potrzeby konkursu plastycznego organizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 14                      

w Jastrzębiu – Zdroju (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – 

tekst jednolity (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

Jastrzębie – Zdrój, data……………...  …………………………………………. 

            (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

  

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami 

integracyjnymi i oddziałem specjalnym przy ul. Zielonej 2 w Jastrzębiu-Zdroju; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane; 



6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 


