REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO- II edycja

„Zaczaruj świat na niebiesko kolorową plamą i kreską…

- AUTYZM”
Cele konkursu:
 upowszechnianie idei integracji wśród dzieci
 kształtowanie i rozwijanie wyobraźni artystycznej dzieci
 rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
Organizator:
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu,
ul. Olsztyńska 12
Regulamin konkursu:
1. Konkurs kierowany jest do dzieci z niepełnosprawnych z terenu miasta Radomia,
do 8 roku życia.
2. Prace konkursowe można wykonać dowolnie wybraną techniką plastyczną,
płaską, z wykorzystaniem różnych materiałów, w formacie A3. Praca może być
wykonana z pomocą nauczyciela lub opiekuna.
3. Każda praca powinna
posiadać na odwrocie metryczkę z wydrukiem
komputerowym, zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, rodzaj
niepełnosprawności dziecka, dokładny adres i numer telefonu placówki, imię
i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, adres
e-mail placówki.
4. Pracę należy przesyłać do dn. 25.03.2019 r. na adres: Przedszkole Publiczne Nr 3
z Oddziałami Specjalnymi ul. Olsztyńska 12, 26-600 Radom lub dostarczyć
osobiście do pań: Ewy Maj, Anety Musiał, Izy Brzeskiej.
5. Każda praca spełniająca kryteria zostanie nagrodzona lub wyróżniona. Pełna lista
laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola
pp3-radom.pl. Wernisaż prac i uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów dla
wszystkich uczestników konkursu nastąpi dn. 29.03.2019r.(piątek). Uczestnicy
będą powiadomieni telefonicznie o godzinie spotkania.
6. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników konkursu i opiekunów, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia
1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z. 2002 roku nr 10, poz.
926 z późniejszymi zmianami, przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik nr 1
Metryczka
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
……………………………………………………………………………………………………
WIEK I RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA:
……………………………………………………………………………………………………
NAZWA I ADRES PLACÓWKI:
…………………………………………………………………………………………………….
NUMER KONTAKTOWY:
…………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/RODZICA/OPIEKUNA:
…………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia
i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza
………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w konkursie plastycznym pt. „Zaczaruj świat na niebiesko
kolorową plamą i kreską - AUTYZM” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 3
z Oddziałami Specjalnymi w Radomiu.

………………………………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

………………………………………………
(czytelny podpis nauczyciela)

Załącznik nr 3
Klauzula dotycząca udziału w konkursie
………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 3
z Oddziałami Specjalnymi im. Janiny Porazińskiej, ul. Olsztyńska 12, 26-600
Radom
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bodo.radom@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5. posiada Pani/pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie
Plus dodatkowo zgoda na publikacje wizerunku
Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wizerunkowych do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni
publicznej i w mediach.

………………………………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

