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„Zawsze się raduję, spotykając dzieci.  

Pan Jezus także znajdował w tym radość!  

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie;  

nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy 

 Królestwo Niebieskie” (Mk 10, 14)”. 

 

Jan Paweł II 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  

DLA PRZEDSZKOLI  

 

Przedszkole nr 86 w Lublinie,  

wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 12, 

zaprasza do udziału  

w konkursie plastycznym  

pt. „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” 

 
 

I. CELE KONKURSU 

 

1. Głównym celem konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” jest przybliżenie sylwetki  

Jana Pawła II oraz ukazanie młodemu pokoleniu wartości związanych z życiem i nauką Ojca 

Świętego. 

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. 

2. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci. 

3. Kształtowanie poczucia estetyki i staranności podczas wykonywania pracy plastycznej. 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Konkurs trwać będzie od dnia 09.03.2020 r. do dnia 11.05.2020 r. (decyduje data nadania w urzędzie 

pocztowym lub bezpośredniego doręczenia).  
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2. Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej 

(https://blizejprzedszkola.pl/konkursy). 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 5-6 lat. 

2. Każda placówka może przesłać maksymalnie 3 prace. 

3. Technika prac dowolna (płaska), format pracy A4. 

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę (z przodu pracy, w prawym dolnym rogu):  

Imię i nazwisko dziecka, adres placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

5. Do zgłoszonych prac należy dołączyć: kartę zgłoszenia do konkursu – jedna karta dla wszystkich 

prac z danej placówki (załącznik nr 1); klauzule informacyjną (załącznik nr 2) oraz zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) wraz z podpisami (załącznik nr 3a). 

6. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, celem zorganizowania 

wystawy w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

V. WYŁONIENIE LAUREATA 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2020 r. (w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II). 

2. Oceny pracy dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych placówki.  

Pod uwagę będą brane zastosowane techniki plastyczne, pomysłowość, estetyka wykonania, 

samodzielność wykonania prac oraz zgodność z tematem. 

3. Przy wyborze laureata nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 

4. Informacja o otrzymaniu nagrody zostanie opublikowana wraz z imieniem i nazwiskiem nauczyciela 

prowadzącego oraz adresem placówki na stronie szkoły (https://zs12lublin.eu/) oraz na stronie 

miesięcznika Bliżej Przedszkola (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki). 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Komisja konkursowa wybierze I, II, III miejsce oraz I, II, III wyróżnienie.  

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

3. Laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i upominki. 

4. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 

5. Odbiór nagrody: nagrody zostaną przesłane paczką kurierską na koszt Organizatora w terminie  

4 tygodni od daty opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej szkoły 

(https://zs12lublin.eu/) oraz na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola 

(https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki). 

6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną dyplom za udział w konkursie, każdy 

nauczyciel otrzyma podziękowanie za przygotowanie dziecka do konkursu. 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy
https://zs12lublin.eu/
https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki
https://zs12lublin.eu/
https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki
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VII. ADRES ORGANIZATORA 

 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: 

 

Zespół Szkół nr 12 

Przedszkole nr 86 

ul. Sławinkowska 50 

20-810 Lublin 

Z dopiskiem: Konkurs „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” 
 

 

 

VIII. KOORDYNATORZY KONKURSU 

 

 

Beata Rybak – beata.rybak@ zs12lublin.eu 

Paulina Sołtys – paulina.soltys@zs12lublin.eu 
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Załącznik nr 1 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 
 

 

Karta zgłoszenia do konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” 

 
 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika 
Wiek 

uczestnika 

Nazwa placówki 

adres, telefon kontaktowy, e-mail 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

1.  

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

   

 

 

 

………………………………….      …………………………………… 

             data, miejscowość                           podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik nr 2  

Klauzula Informacyjna  
 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.), dalej RODO informuję: 

 

1. Administratorem jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, który przetwarza podane dane osobowe 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z organizowanym konkursem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: zs12@iod.lublin.eu 

3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w oparciu o oświadczenie woli rodziców stanowiące akceptację 

warunków prowadzenia konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”. 

4. Dane osobowe będą utrwalane w postaci papierowej i elektronicznej. 

5. W oparciu o obowiązując przepisy prawa przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

podanych danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Cofnięcie zgody będzie jednoznaczną dyspozycją do wyłączenia dziecka z możliwości uczestniczenia w konkursie. 

7. Każdej osobie, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

 

 

Załącznik nr 3 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 
1. Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu w tym z informacją administratora wyrażam zgodę na uczestnictwo 

mojego dziecka w Konkursie „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci” i przetwarzanie danych osobowych (imię  

i nazwisko, wiek) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych Dz.U.UE.L. 2016/119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). 

2. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Administratora Danych Osobowych – Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, 

ul. Sławinkowska 50 - informacji o osiągnięciach mojego dziecka utrwalonych w postaci pracy plastycznej wraz z 

metryczką (imię i nazwisko, wiek dziecka) przekazanych na konkurs „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”. 

Niniejsza zgoda: jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie 

formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; dotyczy umieszczania pracy konkursowej wraz  

z metryczką (imię i nazwisko, wiek dziecka) na stronie internetowej w szkoły (https://zs12lublin.eu/) oraz na stronie 

miesięcznika Bliżej Przedszkola (https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki). 

3. Praca plastyczna wraz z metryczką (imię i nazwisko, wiek dziecka), o których tu mowa może być użyta do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu 

cofnięcia zgody.  

4. Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich poprawiania  

oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia.  Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego dziecka.  

mailto:zs12@iod.lublin.eu
https://zs12lublin.eu/
https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki
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Załącznik nr 3 a 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią oraz akceptuję warunki: 

 regulaminu Konkursu „Papież Jan Paweł II przyjaciel dzieci”,  

Klauzuli Informacyjnej oraz Zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.  

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

1.   

2.   

3.   

  

 

 

 


