REGULAMIN KONKURSU „USZYJ LEGENDĘ – EDYCJA POLSKA”
1. Organizatorem konkursu jest:
Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Z. Steckiego 11
62-035 Kórnik
Osobą odpowiedzialną za konkurs jest nauczyciel: mgr Magdalena
Stołowska
=
2. Konkurs skierowany jest do dzieci (i ich rodzin) uczęszczających do
przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest w terminie od 1.04. 2019 do 30.06.

2019
Harmonogram konkursu
1.04.2019 – rozpoczęcie konkursu
1.04.2019 – 31.05.2019 – przyjmowanie prac konkursowych
1.06.2019 – 13.06.2019 – prace Jury
14.06.2019 – ogłoszenie wyników konkursu
14.06.2019 – 30.06.2019 – przesłanie nagród i dyplomów do
uczestników
4. Zadanie konkursowe polega na uszyciu lub wydzierganiu maskotki:
 przedstawiającej postać lub przedmiot z jednej z Polskich
legend
lub
 osoby lub przedmiotu związanego z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości
Wielkość maskotki dowolna.
5. Maskotki konkursowe należy:
- opatrzyć czytelną informacją – Imię i Nazwisko dziecka oraz
nazwa placówki; do jakiej legendy/postaci nawiązuje (przykładowy
druk w załączniku)
- dostarczyć do organizatora do dnia 31 maja 2019 r.
6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- kreatywność w przedstawieniu postaci/przedmiotu
- estetyka wykonania pracy
7. Jury powołane przez organizatora wyłoni prace, które otrzymają
nagrody główne oraz wyróżnienia. O ilości nagrodzonych i
wyróżnionych prac decyduje organizator. Każdy uczestnik konkursu
otrzyma pamiątkowy dyplom.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 czerwca 2019 r na
facebooku: Uszyj Legendę. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

8. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wypełnienia następujących
druków
(w załączniku):
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Przypinka do maskotki
9. Ochrona danych osobowych

a) administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Misia
Uszatka, ul. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się pod adresem iod@p1kornik.pl
c) dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu
- organizacji KONKURSU „USZYJ LEGENDĘ – EDYCJA POLSKA”
- wysyłania dyplomów i nagród uczestnikom i lareatom
- w celach promocyjnych administratora
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie danych osobowych);
d) odbiorcami danych osobowych będą:
• pracownicy Przedszkola, biorący udział w organizacji konkursu;
• osoby wchodzące w skład komisji konkursowej;
• osoby przeglądające treść strony internetowej przedszkola,
• czytelnicy lokalnej prasy
• użytkownicy portalu Facebook
e) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
konkursu, a po jego zakończeniu dane mogą być zarchiwizowane i
przechowywane zgodnie z przepisami o zasobach archiwalnych.
f) organizator konkursu będzie zbierał następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- przedszkole, do którego uczęszcza dziecko (dokładna nazwa i adres)
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
g) uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) uczestnicy konkursu posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
i) administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do
państw trzecich,
j) uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i
nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu w siedzibie
organizatora i w mediach (telewizja, radio, prasa, internet – strona www
administratora, facebook). .
j) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautoamtyzowany, w
tym nie będą podlegały profilowaniu.
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Maskotki konkursowe przechodzą na wyłączną własność

organizatora.
11. Po zakończeniu konkursu część maskotek zostanie przekazana na

licytację/sprzedaż, której dochód zasili realizację statutowych celów
Hospicjum Domowego z Poznania.
12.
Osoby biorące udział w konkursie zapoznały się z jego
regulaminem i akceptują go.

Załącznik nr 1
Przypinka do maskotki

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………
Wiek dziecka ………………………………………………………...……….
Przedszkole, do którego uczęszcza (dokładna nazwa i adres)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Maskotka nawiązuje do legendy/postaci ………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2
KONKURS „USZYJ LEGENDĘ – EDYCJA POLSKA”
Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, ul. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………...
1.

Wyrażam

zgodę

na

………………………………………..,

udział

mojego

w KONKURSIE

„USZYJ

dziecka/podopiecznego
LEGENDĘ

–

EDYCJA

…………..
POLSKA”,

organizowanym przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, ul. Zbigniewa Steckiego 11, 62035 Kórnik.
TAK [
2.

]

NIE [

Oświadczam,

]
iż

proszę zaznaczyć właściwe
zapoznałam(em)

się

i

akceptuję

wszystkie

warunki

przewidziane w

regulaminie konkursu „USZYJ LEGENDĘ – EDYCJA POLSKA”
TAK [

]

NIE [

]

proszę zaznaczyć właściwe

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka/ podopiecznego przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, ul. Zbigniewa Steckiego 11, 62035 Kórnik w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu „USZYJ LEGENDĘ – EDYCJA POLSKA”,
promocji Przedszkola oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu w siedzibie organizatora
i w mediach (telewizja, radio, prasa, internet – strona www administratora, facebook).
TAK [

]

NIE [

]

proszę zaznaczyć właściwe

4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną administratora:
TAK [

]

NIE [

]

proszę zaznaczyć właściwe

Klauzula informacyjna administratora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(dalej RODO) informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Państwa oraz danych osobowych Państwa dziecka /
podopiecznego jest Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, ul. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035
Kórnik
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod
adresem iod@p1kornik.pl
c) dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu
- organizacji i przeprowadzenia KONKURSU „USZYJ LEGENDĘ – EDYCJA POLSKA”
- promocji działalności statutowej administratora,
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
danych osobowych);
d) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:


pracownicy Przedszkola, biorący udział w organizacji konkursu;



osoby wchodzące w skład komisji konkursowej;



osoby przeglądające treść strony internetowej przedszkola,



osoby korzystające z mediów (prasa, radio, telewizja)



użytkownicy portalu Facebook

e) dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego przetwarzane będą przez okres niezbędny
do realizacji konkursu, a po jego zakończeniu dane mogą być zarchiwizowane i przechowywane
zgodnie z przepisami o zasobach archiwalnych.
g) posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych,
i) administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich,

j) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautoamtyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.
i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz danych osobowych

dobrowolne lecz ich

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka w KONKURSIE „USZYJ LEGENDĘ –
EDYCJA POLSKA”
…………………………………………
………………………………………….
Miejscowość, data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

.

