
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM                          

W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

W  KONKURSIE PLASTYCZNYM  PT. 

 

 

 ,,OZDOBA WIELKANOCNA’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie dziecięcej kreatywności i inwencji twórczej 

 rozwijanie sprawności manualnej 

        budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi 

        czerpanie radości z procesu twórczego 

 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z rodzicami/ 

opiekunami. Praca może być wykonana wspólnie. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej OZDOBY WIELKANOCNEJ. 

3. Technika wykonania prac: dowolna i przestrzenna. 

4. Ilość prac z jednej placówki max. 3. 

5. Każda praca powinna być opisana wg wzoru: 

imię i nazwisko autora pracy oraz opiekuna, wiek dziecka, nazwa i adres placówki oraz nr 

telefonu.  

6. Termin nadsyłania prac do 13.04.2022 r. 



7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14.04.2022 r. wystawą prac w Publicznym 

Przedszkolu nr 12 z Oddziałem Integracyjnym. 

8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Odbiór nagród odbędzie się 

20.04.2022 r. lub w dogodnym terminie. 

9. Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Prace pozostają na własność organizatorów. 

10.Prace wraz ze zgodą rodzica/opiekuna  prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na 

adres: 

 Publiczne Przedszkole nr 12 
 z Oddziałem Integracyjnym 

 ul. Cieszyńska 148 

                        44-335  Jastrzębie -Zdrój 

                        Tel. 32 4752315 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

 

 
koordynatorzy konkursu: 

 

mgr Monika Rogulska-Malec 

                                                                                                              mgr Sylwia Ratka - Matejko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zgoda na nieodpłatne publikowanie prac plastycznych 

Oświadczam, że zostałem/ am poinformowany/ a o możliwości dobrowolnego udzielania 

zgody na nieodpłatne publikowanie prac plastycznych mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………. 

Prace plastyczne mogą być publikowane w: 

* Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu – Zdroju 

* Mediach społecznościowych 

* Placówce, która jest organizatorem konkursu 

* W innych instytucjach, w których będą wystawione prace dzieci w ramach konkursu 

Zostałem/ am poinformowany/ a o: 

* Tym, że administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 12  

z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Cieszyńska 148 

* Możliwości kontaktu listowego z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 

12 z Oddziałem Integracyjnym 

* Adres korespondencyjny 44 – 337 Jastrzębie – Zdrój, ul. Cieszyńska 148 

* Prawie dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawie sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

* Tym, że w przypadku konkursu praca plastyczna …............................................................ 

(imię i nazwisko autora) może zostać udostępniona organizatorowi konkursu wyłącznie w celu 

organizacji konkursu zgodnie z jego regulaminem 

……………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów) 

 
 

 

 

 

 


