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Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Dobro i piękno oczami przedszkolaka” 

 

§1 

ORGANIZATOR   

1. Organizatorem Konkursu jest Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania 

Przedszkolnego OMEP z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowska 10.  

§2 

CELE 

1. Rozwijanie u dzieci wrażliwości na dobro i piękno. 

3. Odkrywanie talentów plastycznych u dzieci.  

4. Integracja przedszkolaków z całej Polski. 

§3 

UCZESTNICY I ZAKRES KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli z całej Polski.  

2. Pracą konkursową jest zdjęcie pracy plastycznej, której tematem jest „Dobro i piękno oczami 

przedszkolaka”. 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.  

4. Prace mają być wykonane w formacie A4.  

5. Z jednego przedszkola można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia prac dzieci w formacie jpg.  

6. Zdjęcia prac przekazanych na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników 

konkursu, niezgłaszane do innych konkursów. Nie mogą naruszać praw autorskich, czy znaków 

towarowych osób trzecich.  

7. Kryteria wyboru i oceny prac: pomysłowość, oryginalność, estetyka,  samodzielność 

wykonania pracy przed dziecko.   

8.  Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.  
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9.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dzieci-laureatów konkursu oraz ich opiekunów                

(Załącznik nr 1,2).  

10.  Zdjęcia prac pozostają do dyspozycji organizatora, a ich przesłanie jest równoznaczne                    

z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.   

12.  Zdjęcia prac należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

czestochowa@omep.org.pl w mailu zatytułowanym „Dobro i piękno oczami przedszkolaka”- 

ogólnopolski konkurs plastyczny. 

13.  Nagrodzone, wyróżnione i interesujące prace konkursowe zostaną zaprezentowane na 

stronach internetowych, Polskiego Komitetu  OMEP oraz na wystawach internetowych 

organizowanych przez  PK OMEP. 

§4 

TERMINARZ KONKURSU 

1. Czas trwania konkursu: 10.03.2022 r. – 29.04.2022 r. 

2. Ostateczny termin przesłania zdjęć prac w wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka (Załącznik nr 1) oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (Załącznik                   

nr 2):  15.04.2022 r.   

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 29.04.2022 r. na stronach internetowych Organizatora.                

4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, 

nauczyciele podziękowania drogą mailową. 

5. Dyplomy zostaną przesłane na podane adresy mailowe, a nagrody dla wyróżnionych 

placówek w Konkursie zostaną przesłane pocztą tradycyjną. 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących 

danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola do którego uczęszcza 

dziecko, wizerunek.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

mailto:czestochowa@omep.org.pl


 

3 

 

 

3 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) należy przesłać 

Organizatorowi na adres: czestochowa@omep.org.pl. 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz wyniki będą 

umieszczone na stronach internetowych: https://omep.org.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje organizator, a w czasie oceny 

prac decyzje podejmuje Komisja konkursowa.   

3. Koordynatorem konkursu jest Barbara Buczkowska-Staniec, członek Zarządu Krajowego PK 

OMEP (czestochowa@omep.org.pl). 
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        Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do Ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Dobro i piękno oczami przedszkolaka” 

 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu zgłaszam udział w Konkursie: 

 

Nazwa, telefon i adres e-mail placówki: 

 

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

Imię i nazwisko dziecka:   

 

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika:  

 

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

 

 

 

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

        (pieczątka przedszkola)                                     (podpis nauczyciela zgłaszającego) 
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Załącznik 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………….……w celu organizacji i wzięcia udziału  

(imię i nazwisko dziecka) 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Dobro i piękno oczami przedszkolaka” 

organizowanym przez Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego 

OMEP. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.  

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

     (Data)                                            (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania 

Przedszkolnego OMEP (dalej jako PK OMEP) z siedzibą przy ul. Pruszkowskiej 10, 02-119 

Warszawa, adres e-mail: zarzad@omep.org.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka, przetwarzane są przez 

Administratora w celu przygotowania i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez 

Administratora (np.: w celu rejestracji uczestników, wyłonienia zwycięzców). Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres 1 roku.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz PK OMEP, na 

podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (np. usług informatycznych lub 

księgowych).  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

8. Administrator nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  
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