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Niepubliczne Żłobek i Przedszkole i „Kubisiowy Ogród”
w Węgrzcach wspólnie ze Stowarzyszeniem Koalicja dla Gminy Zielonki

Zapraszają do wzięcia udziału
w Gminnym Konkursie „Eko Dzieciaki
witają Wiosnę”,
I.

Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej – termin
zgłoszenia do 05/04/2019

II.

Eko-przedmiot użytku codziennego – termin zgłoszenia do
15/04/2019

Koordynator konkursu:
Pani mgr Aneta Krzyworzeka tel. +48 690 361 293

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród”
Ul. A-3 nr 16, 32-086 Węgrzce
tel.12 376 78 80; tel. kom. +48 791 034 656
e-mail: info@kubisiowyogrod.pl; biuro@kubisiowyogrod.pl;
www.kubisiowyogrod.pl

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
PROEKOLOGICZNEGO
„EKO DZIECIAKI WITAJĄ WIOSNĘ”.
(Konkurs składa się z dwóch niezależnych bloków, mających na celu
promowanie wśród dzieci treści o tematyce ekologicznej.)
I. Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej.
II. Eko-przedmiot użytku codziennego, prace plastyczne,
przestrzenne.
(Można brać udział w dwóch blokach, lub wybrać tylko jeden.)
Organizator konkursu:
Niepubliczne Żłobek i Przedszkole i „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach we współpracy
ze Stowarzyszaniem Koalicja dla Gminy Zielonki

Cele konkursu:
 rozbudzanie zainteresowania poezją, oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności
na scenie,
 popularyzowanie literatury dziecięcej w tym twórczości współczesnych poetów,
 pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
 kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

I. KONKURS RECYTATORSKI O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ
„ Eko Przedszkolaki witają wiosnę
1.

Termin rozstrzygnięcia:
Konkurs recytatorski odbędzie się 17 kwietnia 2019r. w siedzibie Niepublicznego
Żłobka i Przedszkola „Kubisiowy Ogród w Węgrzach, ul. A 3 nr 16
Termin zgłoszenia do 05/04/2019

2.

Adresaci konkursu:
Konkurs kierowany jest do dzieci wieku od 4 do 6 lat z przedszkoli znajdujących się
na terenie gminy Zielonki.

3.

Warunki uczestnictwa:
 Do konkursu recytatorskiego każde Przedszkole może zgłosić:
o -po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej.

 Uczestników konkursu należy wyłonić podczas eliminacji wewnętrznych, dokonanych
w macierzystej placówce.
 Konkurs ma formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika
wiersza o tematyce konkursowej (wiosna, przyroda, ekologia, szeroko pojęta kwestia
dbania o środowisko.)
 Uczestnik występuje INDYWIDUALNIE.
 Organizator zastrzega sobie prawo udziału w konkursie dzieci z Niepublicznego
Żłobka i Przedszkola „Kubisiowy Ogród.”
 Zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz ze zgodą rodzica /opiekuna
prawnego na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu) do
konkursu recytatorskiego należy przesłać do dnia 05/04/2019r. wyłącznie e- mailem
do organizatora konkursu, na adres:
biuro@kubisiowyogrod.pl,
Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

4.

Przebieg konkursu:
 Konkurs recytatorski „Eko – Przedszkolaki witają Wiosnę”, odbędzie się w dniu:
17 kwietnia 2019 od godz. 10.00 do godz. 13.00, w „Kubisiowym Ogrodzie”

 Dla dzieci i opiekunów zostanie przygotowany poczęstunek.
 Uczestników obowiązuje strój odświętny/galowy.
 Oceny

prezentacji

dokona

niezależne,

powołane

przez

organizatora

jury

uwzględniając: stopień opanowania pamięciowego tekstu, interpretację, poprawne i
płynne deklamowanie, modulację głosu, dykcję, wyraz artystyczny – uzasadniony
gest sceniczny, element ruchu, ogólne wrażenie artystyczne. Stroje i rekwizyty nie
podlegają ocenie jury.
 Czas wykonania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez podsumowanie wyników jury
 Prosimy o punktualne przybycie na konkurs – spóźnienia powodują niepotrzebne
zamieszanie.

5.

Nagrody dla uczestników:

 Laureaci I, II, III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.
 Dla nauczyciel/opiekunów, również zostaną przygotowane dyplomy – podziękowania.)
 LAUREACI KONKURSU RECYTATORSKIEGO WYSTĄPIĄ PODCZAS PIKNIKU
objętym Patronatem Wójta Gminy Zielonki
„EKO – DZIEŃ MIESZKAŃCA”
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 12 MAJA 2019R. w PARKU W KORZKWI
TEGO SAMEGO DNIA ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ PREZENTACJA NAGRODZONYCH
PRAC PLASTYCZNYCH.

DODATKOWE informacje udzieli Państwu koordynator w/w konkursu Pani Aneta
Krzyworzeka - nauczycielka tel.+48 690 361 293

II. KONKURS PLASTYCZNY:
„EKO-PRZEDMIOT UŻYTKU CODZIENNEGO”
1.

Termin rozstrzygnięcia:
Termin rozstrzygnięcia 24/04/2019
Termin zgłoszenia prac do 15/04/2019

2.

Adresaci konkursu:
Konkurs kierowany jest do dzieci wieku od 1 do 6 lat z przedszkoli, żłobków i klubów
dziecięcych znajdujących się na terenie gminy Zielonki.

3.

Warunki uczestnictwa:
 Przedmiot konkursu to zbiorowa praca plastyczna przedstawiająca eko-przedmiot
użytku codziennego, wykonana przez grupę dzieci
 Forma przestrzenna, z surowców wtórnych, promująca wiedzę na temat zasad
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz ich powtórnego wykorzystania.
 Wielkość prac plastycznych max 0,5 m3
 Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 2 prace przestrzenne: EKO przedmiotów wykonanych przez dzieci.
 Prace mogą być wykonane z: torebek foliowych, makulatury, puszek, kapsli, zakrętek,
plastikowych butelek, kartonów po mleku, soku oraz elementów drewnianych oraz
innych odpadów.
 Dopuszcza się jedynie wykorzystanie takich materiałów, które będą trwale złączone z
pracą i nie ulegną oderwaniu.
 Jedna grupa przedszkolna/żłobkowa wykonuje jedną pracę przestrzenną
 Ilość zgłoszonych prac nie może przekraczać ilości grup w danej placówce
 Każdą

pracę

należy

zaopatrzyć

w

metryczkę

załączoną

przez

organizatora.(załącznik nr 3 do regulaminu)
 Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
 Prace plastyczne należy składać do 15 kwietnia br osobiście lub pocztą (termin
nadania pracy) do Organizatora Konkursu tj. Niepubliczny Żłobek i Przedszkole
„Kubisiowy Ogród” ul. A 3 r 16, 32-086 Węgrzce,w godzinach od 07.00 do 18.00

4.

Nagrody dla uczestników:

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe:

 Dzieci 1-2 lat
 Dzieci 3-4-letnie
 Dzieci 5-6-letnie
 W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy za I,II,III
miejsca
 Pozostałym grupom zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.
 Dla

nauczycieli

–

opiekunów,

również

zostaną

przygotowane

dyplomy

–

podziękowania.
 PRACE NAGRODZONE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE PODCZAS PIKNIKU
objętym Patronatem Wójta Gminy Zielonki „EKO – DZIEŃ MIESZKAŃCA”,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 12 MAJA 2019R. w PARKU W KORZKWI oraz zdjęcia
prac umieszczone zostaną na stronie internetowej i facebooku Kubisiowego
Ogrodu.
DODATKOWE informacje udzieli Państwu koordynator w/w konkursu Pani Aneta
Krzyworzeka - nauczycielka tel.+48 690 361 293

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu „Eko Dzieciaki witają wiosnę ”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
KONKURS RECYTATORSKI O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ
W ramach Konkursu „EKO DZIECIAKI WITAJA WIOSNĘ”
Imię i nazwisko uczestnika
konkursy
Grupa przedszkolna, wiek

Tytuł, autor wiersza/utworu

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego uczestnika do
konkursu
Nazwa i adres Placówki

Telefon kontaktowy/e-mail

Podpis dyrektora /osoby
upoważnionej do dokonania
zgłoszenia

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu „Eko Dzieciaki witają wiosnę ”

PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE I NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
WIZERUNKU.
1. Zapoznałam(łem) się z Regulaminem Gminnego Konkursu „Eko Dzieciaki witają
Wiosnę” organizowanego przez Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „ Kubisiowy
Ogród” we współpracy ze Stowarzyszeniem Koalicja dla Zielonek i wyrażam
zgodę

na

udział

mojego

dziecka

…………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, grupy i nazwy przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego)

w/w konkursie
2. Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

przez

organizatora

konkursu

recytatorskiego/plastycznego „Eko Dzieciaki witają Wiosnę” danych osobowych
mojego dziecka dla celów związanych ze zorganizowaniem konkursu, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 w celach
wynikających z organizacji konkursu.
3. Wyrażam

zgodę

na

wykonanie

i

opublikowanie

zdjęć/nagrań

z

przeprowadzonego konkursu recytatorskiego/plastycznego „Eko Dzieciaki witają
Wiosnę”

na

stronie

internetowej

Organizatora

i

fanpagu–

www.kubisiowyogrod.pl, https://www.facebook.com/kubisiowyogrod/

……………………………………………………………………………………………..
(data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Załącznik nr 3
do regulaminu konkursu „Eko Dzieciaki witają wiosnę ”

Metryczka do pracy plastyczne konkursu „EKO – PRZEDMIOT DO UŻYTKU
CODZIENNEGO”
(Prosimy dołączyć do nadesłanej pracy)

GRUPA:
ILOŚĆ DZIECI W GRUPIE :
NAZWA I ADRES PLACÓWKI:
(pieczątka)
TELEFON KONTAKTOWY I
ADRES E-MAIL:

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
GRUPY:
DATA WYSŁANIA PRACY:

PODPIS DYREKTORA/OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO
DOKONANIA ZGŁOSZENIA:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Niepubliczne
Przedszkole i Żłobek „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach, w ramach konkursu „Eko –
Przedszkolaki witają Wiosnę”.
Realizując wymogi 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 „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest

JK Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000520725, REGON 123184803,
z siedzibą w Węgrzcach, ul. A3 16, 32-086 Węgrzce.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres

email: iod.jkedukacja@rewolt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu:
 organizacji i realizacji konkursu recytatorskiego „Eko-Przedszkolaki witają Wiosnę”,
 wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie konkursu,
w tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);
 w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z JK Edukacja Sp. z o.o.
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w/w. spółka.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z zawartych umów (np. okres
trwałości projektu i okres wynikający z obowiązku archiwizacji).

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba,
której
dane
dotyczą
kwestionuje
prawidłowość
danych
osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się
usunięciu
danych,
żądając
w
zamian
ich
ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje
ich
do
ustalenia,
obrony
lub
dochodzenia
roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6
ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JK Edukacja Sp. z o.

o. Pani/Pana/Dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgodnie z ustawą z
dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) organem tym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Administrator Danych Osobowych Prezes Zarządu JK Edukacja Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

