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REGULAMIN KONKURSU 

„KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?” 

 

§1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Lesznie, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, zwane dalej 

Organizatorem. 

 

§2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

• kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej, 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, 

• rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

• promowanie aktywności artystycznej. 

 

§3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do grup przedszkolnych (3-7 lat) z terenu subregionu 

leszczyńskiego.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie grupy przedszkolnej z danego 

przedszkola/ szkoły. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) należy wysłać do dnia 

20.05.2022r.  na adres e-mail: e.pawlak@cwrkdiz.leszno.pl 

3. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających w szkołach za organizację                  

i przesłanie prac do Organizatora odpowiedzialni są wychowawcy grup lub osoby 

wyznaczone przez Dyrektora danej placówki. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora majątkowych praw autorskich do złożonych prac i możliwość wykorzystania 

prac w całości lub we fragmentach, w działalności statutowej Organizatora. 
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§4 

Termin i warunki zgłoszenia prac konkursowych 

1. Terminy konkursu: 

• rozpoczęcie konkursu: 11.05.2022 r. 

• nadesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (załącznik nr 1):                     

11.05.2022 r. - 20.05.2022 r. 

• nadesłanie PRAC KONKURSOWYCH:  do 31.05.2022 r. 

• zakończenie konkursu: 31.05.2022 r. 

• rozstrzygnięcie konkursu: 9.06.2022 r.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie grupy przedszkolne z danego 

Przedszkola/Szkoły. Wskazane jest by ilość nadesłanych prac odpowiadała ilości dzieci                  

w danej grupie. 

3. Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)           

lub dostarczyć osobiście na adres: 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie 

ul. Śniadeckich 5  

64-100 Leszno 

z dopiskiem „Konkurs” 

4. Praca konkursowa musi być formatu A4, płaska, wykonana własnoręcznie techniką 

plastyczną- rysunek, ilustrująca wymarzony zawód dziecka ( kim dziecko chciałoby zostać 

w przyszłości). Nie może być wykonana  na podstawie kolorowanki.  

5. Nadesłana praca konkursowa nie była zgłoszona w innych konkursach, nie była wcześniej 

publikowana. 

6. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie oraz nieopisane nie będą oceniane. 

Opis pracy konkursowej zawiera: 

• nazwę zawodu 

• nazwę grupy przedszkolnej, 

• imię i nazwisko wychowawcy. 

       Za opisanie pracy odpowiedzialny jest wychowawca-opiekun dziecka lub inna osoba         

       wskazana przez Dyrektora danej placówki. Opis pracy konkursowej prosimy umieścić na  

       odwrocie pracy. 

7. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś 

godność lub promujących przemoc. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza,             

iż praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

autorskich praw majątkowych i osobistych ani praw pokrewnych, dóbr osobistych                               

i materialnych lub prawa do ochrony wizerunku, w tym nie zawiera elementów mogących 

być uznanymi za niemoralne, wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy i zasady 

postępowania, w szczególności mogących obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz 

dyskryminacji itp. 

8. Prace zgłaszane do Konkursu nie będą zwracane stronom. 
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9. Do prac konkursowych danej grupy przedszkolnej należy dołączyć: 

• załącznik nr 2 (ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ PRACY 

KONKURSOWEJ).  

• załącznik nr 3 (ZGODA NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

W RAMACH KONKURSU) 

       Brak któregoś z wymienionych załączników powoduje wykluczenie z Konkursu. 

 

§5 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której 

wchodzą pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego                                       

i Zawodowego w Lesznie. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

• merytorycznych- zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką, 

• ogólnego wrażenia estetycznego, 

• zaangażowania grupy- ilość nadesłanych prac względem ilości dzieci w grupie. 

3. Komisja konkursowa wyłoni zwycięskie grupy przedszkolne po jednej z  Miasta 

Leszno, powiatu leszczyńskiego, powiatu kościańskiego, powiatu rawickiego i powiatu 

gostyńskiego. Łącznie 5 grup przedszkolnych. 

 

§6 

Nagrody 

1. Laureaci Konkursu (każde dziecko z grupy) otrzymają dyplomy, upominki rzeczowe 

oraz pakiet stworzony z nadesłanych prac konkursowych. W skład pakietu wchodzić 

będzie skserowana praca konkursowa każdego uczestnika z danej grupy. 

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne rzeczy, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 9.06.2022 r. na stronie internetowej 

www.cwrkdiz.leszno.pl  oraz Facebooku Organizatora. 

4. Odbiór nagród zostanie uzgodniony telefonicznie z Dyrektorem Przedszkola/ Szkoły 

laureatów. 
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§7 

Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez wychowawców 

uczestników na nieodpłatną publikację prac w ramach działań prowadzonych przez 

CWRKDiZ w Lesznie. 

 

 

 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie www.cwrkdiz.leszno.pl  

3. Organizator może odstąpić od przeprowadzenia Konkursu bez podania przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2022 r. 

6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz.U.tj. z 2002 roku, nr 101, poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnych 

do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem, 

a także z wykorzystaniem prac laureatów w późniejszych działaniach Organizatora. 

 

§8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z uczestnictwem w konkursie dojdzie do zbierania, wykorzystywania                 

oraz publikacji informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4                                

ust. 1 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 uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

dualnego i Zawodowego w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5. Z administratorem danych 

można się kontaktować poprzez adres poczty elektronicznej 

kontakt@cwrkdiz.leszno.pl, telefonicznie pod numerem +48 65 513 03 67 lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt 

z inspektorem ochrony danych, pod adresem e-mail kontakt@cwrkdiz.leszno.pl. 

4. W związku z uczestniczeniem w konkursie przetwarzane będą następujące dane: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz nazwę, adres, numer telefonu 

przedszkola/ szkoły, do której uczęszczają Uczestnicy Konkursu w celu 

jednoznacznej identyfikacji (rozróżnienia) Uczestników, 

b) Treść pracy konkursowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu oraz publikacji 

w Internecie, 
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c) Wizerunek uczestników wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, 

zarejestrowania w postaci nagrania wideo oraz zdjęć, w celu jego publikacji 

w Internecie – na stronie internetowej oraz fanpage w serwisie Facebook 

Organizatora oraz Partnerów, a także w celu udostępniania Partnerom, aby 

umożliwić im publikację i realizację ich zadań statutowych. 

5. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania powyższych informacji jest niezbędność 

do realizacji tzw. Przyrzeczenia publicznego, a więc niezbędność do wywiązania się 

poprzez Organizatora z jego zadań określonych tym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. F 

RODO). 

6. Każdemu uczestnikowi, opiekunowi prawnemu Uczestnika oraz osobie obecnej                        

w czasie wydarzenia wyłaniania zwycięzców i rozdanie nagród przysługuje prawo do 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania administratora 

do usunięcia danych, prawo do wezwania administratora do ograniczenia, 

przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakichkolwiek decyzji. 

8. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
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