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Regulamin 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci  

„Awantura o Skrzyszowską Maję” 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego dla Dzieci w wieku przedszkolnym „Awantura o 

Skrzyszowską Maję”, zwanego dalej Konkursem, jest Koło Pszczelarzy Skrzyszów. 

2. Organizowany konkurs jest częścią działań w ramach projektu „Bez pszczół nie ma nas” 

finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

§2 

Cele konkursu 

1. Rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy na temat roli pszczoły w środowisku 

naturalnym. 

2. Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na zagrożenia wynikające z małej ilości pasiek oraz 

uprzemysłowienia rolnictwa.  

3. Zaprezentowanie sposobów ochrony przyrody będącej źródłem życia i pracy pszczoły.  

4. Inspiracja dzieci do poszerzenia wiedzy w zakresie działań, które wpływają na spadek 

liczebności zapylaczy, w szczególności pszczół. 

5. Zainteresowanie dzieci otaczającą ich przyrodą oraz utrwalanie wiedzy, iż od osobistej 

odpowiedzialności każdego człowieka zależy za stan środowiska 

6. Mobilizacja dzieci do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych. 

 

§3 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko wychowankowie przedszkoli z terenu 

Małopolski.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej w dowolnym 

formacie w układzie poziomym lub pionowym przedstawiającej jedno z następujących 

zagadnień: 

a) rola pszczoły w przyrodzie; 

b) zagrożeniach dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia 

rolnictwa; 

c) sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;  

d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół. 

3. Praca może być wykonana w dowolnej technice malarskiej rysunkowej lub graficznej 

(nie będą oceniane prace przestrzenne). 
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4. Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem oraz nazwą grupy przedszkolnej 

(jeśli dotyczy), imieniem i nazwiskiem jej autora. 

5. Do konkursu uczestnik indywidualny może zgłosić tylko jedną pracę.  

6. Przedszkola w kategorii praca grupowa do konkursu mogą zgłosić maksymalnie 4 prace. 

7. Do wysyłanej pracy należy dołączyć wypełniony prawidłowo i podpisany formularz 

zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu). Organizator prosi o nie przyklejanie formularza 

zgłoszeniowego do pracy plastycznej. 

8. Formularz zgłoszeniowy zawierający także zgodę na przetwarzanie danych uczestnika 

Konkursu powinien być podpisany przez rodzica (opiekuna ustawowego) lub opiekuna 

prawnego dziecka. 

9. Formularz zgłoszeniowy w kategorii praca grupowa zawierający także zgodę na 

przetwarzanie danych uczestnika Konkursu powinien być podpisany przez wszystkich 

rodziców (opiekunów ustawowych) lub opiekunów prawnych dziecka biorącego udział  

w przygotowaniu pracy plastycznej.  

10. Prace wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem należy przesłać lub dostarczyć 

w terminie od 17 września 2021 do 15 października 2021 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres Organizatora Konkursu: 

Koło Pszczelarzy Skrzyszów  

Łękawica 281 a 

33-156 Skrzyszów  

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

 

§4 

Nagrody 

1. Nadesłane prace będą ocenianie przez Komisję Konkursową składającą się z min. 3 osób. 

2. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 Praca indywidualna, 

 Praca grupowa. 

3. Organizator Konkursu po ocenie prac nadesłanych w oznaczonym terminie przez 

Komisję Konkursową, ufunduje nagrody dla laureatów Konkursu I, II i III miejsca oraz 

wyróżnień w każdej z  kategorii.  

I miejsce w konkursie grupowym - zestaw gier i książek o pszczołach o wartości 800 zł,  

II miejsce w konkursie grupowym - zestaw gier i książek o pszczołach o wartości 500 zł, 

III miejsce w konkursie grupowym - zestaw gier i książek o pszczołach o wartości 300 zł, 

I miejsce w konkursie indywidualnym - walizka pszczoła, książka o pszczołach i zestaw 

przyborów plastycznych o wartości 500 zł,  

II miejsce w konkursie indywidualnym - plecak pszczoła, książka o pszczołach i zestaw 

przyborów plastycznych o wartości 400 zł,  

III miejsce w konkursie indywidualnym - plecak pszczoła, książka o pszczołach i zestaw 

przyborów plastycznych o wartości 300 zł. 

Na wyróżnienia przewidziano nagrody o łącznej wartości 300 zł, będą to książki  

o pszczołach. 

4. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie bądź mailowo.  
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§5 

Kryteria oceny 

1. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę w 

szczególności: 

a) Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu- 0 pkt. – 5 pkt. 

b) Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie 0 pkt. – 5 pkt.  

c) Walory estetyczne pracy 0 pkt. – 5 pkt. 

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 15 pkt. dla każdej 

z prac konkursowych.  

 

Założenia dodatkowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych do 

Konkursu. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.  

3. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu przechodzi na Organizatora nieodpłatnie 

własność egzemplarza pracy oraz przeniesione zostają przysługujące uczestnikowi 

autorskie prawa majątkowe do tej pracy. Uczestnik konkursu upoważnia 

Organizatora do wykorzystania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich 

do zgłoszonej pracy.  

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, np. przeznaczenie 

upominków wszystkim uczestnikom Konkursu. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie, a związanych  

z organizacją Konkursu prosimy kierować na adres: kolo.skrzyszow@op.pl, w tytule 

maila zaznaczając, iż chodzi o Konkurs Plastyczny.  

 

ZAŁĄCZNIK: 

1. Formularz zgłoszeniowy – praca indywidualna, 

2. Formularz zgłoszeniowy – praca grupowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kolo.skrzyszow@op.pl
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Formularz zgłoszeniowy 

w Konkursie Plastycznym „Awantura” 

Praca indywidualna 

 

Imię Nazwisko autora pracy 

 

 

 

Wiek autora 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy 

 

E- mail 

 

Adres  

 

 

Oświadczenie: 

Ja, niżej podpisany/a jako opiekun ustawowy/prawny uczestnika Konkursu oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich majątkowych do pracy plastycznej przesłanej do Konkursu 

Plastycznego Dla Dzieci „Awantura o Skrzyszowską Maję” wraz z prawami zależnymi na Organizatora 

Konkursu – Kołu Pszczelarzy Skrzyszów. Organizatorowi prawa te przysługują bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, 

w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (pracy plastycznej), wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo kopii oraz publiczne udostępnianie. Jednocześnie zgadzam się na 

wykonywanie utworów zależnych przez Organizatora Konkursu. 
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Niniejszym wyrażam zgodę na: 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/mojego dziecka/podopiecznego wizerunku przez Koło 

Pszczelarzy Skrzyszów w materiałach promocyjnych i informacyjnych, Internecie, telewizji oraz prasie. 

Niniejsza zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.) 

Informacje na temat przetwarzania danych: 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Koło Pszczelarzy Skrzyszów z siedzibą Łękawica 281 a, 

33-156 Skrzyszów 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się 

z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych 

na adres e-mail: kolo.skrzyszow@op.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu realizacji zadania, jakim jest 

Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Awantura o Skrzyszowską Maję”. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i telefonu kontaktowego 

podanego przez uczestnika konkursu. Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane laureatów konkursu 

w zakresie podanego adresu, na który zostanie przesłana nagroda rzeczowa. 

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci udziału w konkursie. 

Państwa dane mogą być udostępniane operatorowi pocztowemu oraz podmiotom świadczącym usługi 

informatyczne na rzecz Administratora oraz innym podmiotom, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania na 

podstawie art. 16 RODO, tj. żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które 

są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO. 

7. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 

zapomnianym”), przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania 

przekazanych danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze związany 

z koniecznością dokumentowania przebiegu konkursu (art. 6 ust 1 lit. c RODO). 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Administratora do organu nadzorczego Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

9. Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów przez okres 5 lat. 

10. Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

 

 

……….……………………………………………….. 

Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
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Formularz zgłoszeniowy 

w Konkursie Plastycznym „Awantura” 

Praca grupowa 

 

Nazwa grupy  

 

 

 

Nazwa Przedszkola  

 

 

 

Adres Przedszkola 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

Imię i Nazwisko Opiekuna Grupy 

 

Telefon kontaktowy 

 

E- mail 

 

 

Oświadczenie: 

Ja, niżej podpisany/a jako opiekun ustawowy/prawny uczestnika Konkursu oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich majątkowych do pracy plastycznej przesłanej do Konkursu 

Plastycznego Dla Dzieci „Awantura o Skrzyszowską Maję” w kategorii praca grupoiwa wraz z prawami 

zależnymi na Organizatora Konkursu – Kołu Pszczelarzy Skrzyszów. Organizatorowi prawa te przysługują 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie 

znane pola eksploatacji, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (pracy plastycznej), 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii oraz publiczne udostępnianie. 

Jednocześnie zgadzam się na wykonywanie utworów zależnych przez Organizatora Konkursu. 

 

 

 



 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWE FIO 

7 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na: 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/mojego dziecka/podopiecznego wizerunku przez Koło 

Pszczelarzy Skrzyszów w materiałach promocyjnych i informacyjnych, Internecie, telewizji oraz prasie. 

Niniejsza zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.) 

Informacje na temat przetwarzania danych: 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Koło Pszczelarzy Skrzyszów z siedzibą Łękawica 

281 a, 33-156 Skrzyszów 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się 

z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych 

na adres e-mail: kolo.skrzyszow@op.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu realizacji zadania, jakim jest 

Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Awantura o Skrzyszowską Maję”. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i telefonu kontaktowego 

podanego przez uczestnika konkursu. Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane laureatów konkursu 

w zakresie podanego adresu, na który zostanie przesłana nagroda rzeczowa. 

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci udziału w konkursie. 

Państwa dane mogą być udostępniane operatorowi pocztowemu oraz podmiotom świadczącym usługi 

informatyczne na rzecz Administratora oraz innym podmiotom, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania na 

podstawie art. 16 RODO, tj. żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które 

są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO. 

7. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od 

Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 

zapomnianym”), przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania 

przekazanych danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze związany 

z koniecznością dokumentowania przebiegu konkursu (art. 6 ust 1 lit. c RODO). 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Administratora do organu nadzorczego Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

9. Dane Uczestników konkursu przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów przez okres 5 lat. 

10. Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 
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……….……………………………………………….. 

1. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

2. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

3. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

4. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

5. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

6. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

7. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

8. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

9. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

10. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

11. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

12. Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika grupy 

……….……………………………………………….. 

 

 

 

 

 


