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PlastycznegoPlastycznego
Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku organizuje 
konkurs plastyczny pod hasłem: 

„„Święty Jan Paweł II i dzieciŚwięty Jan Paweł II i dzieci””

Cele konkursu:

 Utrwalenie wspomnień związanych z osobą św. Jana Pawła II.

 Kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia i świętości 
Papieża Polaka. 

 Integracja nauczycieli, rodziców i dzieci wokół wartości wychowawczych zawartych 
w papieskim nauczaniu.

 Rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i ekspresji twórczej dzieci. 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do wychowanków ełckich przedszkoli publicznych 
i niepublicznych.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej św. Jana 
Pawła II z dziećmi.

3. Format: kartki z bloku  A4 (materiał dowolny - kartka, karton, płótno, inne). 
Technika wykonania pracy dowolna (farba plakatowa, kolaż, wycinanka, wyklejanka,
inne). Nie przewiduje się prac przestrzennych.

4. Uczestnikom konkursu proponuje się 2 kategorie wiekowe: 
I: dzieci 3,4 letnie 
II: dzieci 5,6 letnie

5. Na odwrotnej stronie pracy należy umieścić dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek,
nazwę przedszkola oraz imię 



i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego była wykonana praca (e-mail oraz nr
telefonu)-załącznik nr 2

6. Przedszkole przystępujące do konkursu może zgłosić maksymalnie po 6  prace 
w każdej kategorii wiekowej.

7. Prace konkursowe należy składać w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu 
„U Lolka”, ul. Jana Pawła II 23, Ełk, w sali 
nr 1, do 11 października 2019 r. (piątek) do godz. 15:00. Po tym terminie prace nie 
będą przyjmowane.

8. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie: interpretację tematu, 
pomysłowość, wkład pracy i estetykę wykonania.

9. Werdykt komisji jest ostateczny.

10.  Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do 
upublicznienia prac i danych osobowych uczestników w Internecie i druku.

11.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów 
odbędzie się 15 października 
2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „U Lolka”,
ul. Jana Pawła II 23, Ełk.

12.  Nauczyciele laureatów i osób wyróżnionych zostaną powiadomieni o werdykcie 
komisji konkursowej stosownie wcześniej.

Organizatorzy:  Dorota Supińska, Ewa Podgórska, Katarzyna Fabisiak
Dodatkowe informacji udzielane są pod nr tel.: 696 740 963

Ełk 16.09. 2019 r.



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Ja  niżej  podpisana/-ny  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  zbieranie,
przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka:

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

do celów związanych z organizacją i udziałem w konkursie plastycznym pt.:
„Święty Jan Paweł II i dzieciŚwięty Jan Paweł II i dzieci””

naszego dziecka.

Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” 
im. św. Jana Pawła II w Ełku.

W/w przedszkole będzie administratorem podanych danych w ramach konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie pracy oraz
wizerunku dziecka na stronie internetowej w/w przedszkola i podanie jego danych
osobowych  w  mediach  (imię  i  nazwisko,  wiek  dziecka,  nazwa  przedszkola,  do
którego dziecko uczęszcza, ew. zdjęcie i praca).

Ponadto  potwierdzam,  że  zapoznano  mnie  z  regulaminem  konkursu
dostępnym w przedszkolu, do którego uczęszcza moje dziecko. Wyrażam zgodę na
zawarte tam zasady dotyczące organizacji konkursu i udziału dziecka.

Data, ...................... 2019 r.                                                         .............................................
(podpis rodziców/

opiekunów prawnych)

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2018 poz. 1000)
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. 
(Dz. U. z 1994 r. nr  24 poz. 83, art. 81
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