,,Nadeszła ciepła wiosna, przykucnęła radosna …”

PRZEDSZKOLE NR 124 W WARSZAWIE
zaprasza do udziału w XIV edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
na wiersz lub opowiadanie

,,ZWIASTUNY WIOSNY”
POD PATRONATEM
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno budzącej się wiosną przyrody
oraz ukazanie twórczych możliwości nauczycieli i ich podopiecznych.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Utwór literacki musi być oryginalny i nigdzie dotąd nie publikowany – technika swobodnego
tekstu
3. Pracę należy dostarczyć w wersji papierowej na kartce A4
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, adres placówki, telefon
kontaktowy, adres e-mail
5. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i będą oceniane przez niezależne jury (decyzja
jury jest ostateczna).
6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną. Nagrody zostaną
wysłane pocztą.
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie przedszkola.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i
przyznania nagród (załącznik)
8. Nauczyciele, którzy chcieliby otrzymać podziękowania oraz dyplomy dla dzieci powinni
dołączyć zaadresowaną kopertę A4 z odpowiednim znaczkiem.
9. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać (dobrze zabezpieczone) na adres
organizatora do:

9 maja 2022r.
Przedszkole nr 124
ul. Dzielna 15B
01-029 Warszawa
Tel. (022) 838-36-34
Z dopiskiem ,,KONKURS”
10. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania i publikacji prac według
własnego uznania.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.05.2022r.
Koordynatorzy konkursu: Anna Korzeniewska Agnieszka Kamińska

Proszę odesłać razem z pracą konkursową
Załącznik 1

Oświadczenie nauczyciela
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu
„Zwiastuny wiosny” jest Przedszkole nr 124 w Warszawie i przetwarza je na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia RODO. Zgłoszenie dziecka do konkursu „Zwiastuny wiosny” jest równoznaczne z:
1.wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie;
2.wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej organizatorów, na
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola, Biura Edukacji, w lokalnej prasie, Focebook,

…………………………………………………..
Data

…………………………..
Podpis nauczyciela

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna
1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Przedszkole nr 124 w
Warszawie, przy ul. Dzielnej 15b. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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).
2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod.@dbfo-wola.waw.pl
3.Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu.
5.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
6.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)imię i nazwisko
8. Opiekunowi prawnemu dziecka uczestniczącego w konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9 .Opiekun prawny dziecka ,uczestnika konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w
celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
10.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.

13.Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
14.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2)utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.
data i podpis rodziców /opiekunów prawnych
................................................................
Załącznik nr 3 -Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko
dziecka)………………………………………………………...............
w
celach
organizacji
i przeprowadzenia konkursu „Zwiastuny wiosny” organizowanym przez Przedszkole nr 124
w Warszawie oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż
administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 124 w Warszawie Posiadam wiedzę, że
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Przedszkole nr 124 w Warszawie, na potrzeby konkursu „Zwiastuny
wiosny”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo .
Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronach Przedszkole nr 124 w Warszawie Urzędu Dzielnicy Wola , Biura Edukacji, prasie
lokalnej, Facebooku oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek
mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny
sposób moich dóbr osobistych.
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