
Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA KSIĄŻKA O…  2022”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, ul. prof. Zbigniewa 
Steckiego 11, 62-035 Kórnik 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy 
Kórnik                                                                                                                                                                          

3. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu książki o dowolnej tematyce (np. Moja książka o 
owadach, Moja książka o kolorach, Moja książka o ulubionych bajkach itp.) 
Książka konkursowa:

- powinna posiadać okładkę (tytuł, autora) i ilustracje (mile widziane wykonane przez przedszkolaka 
w dowolnej, płaskiej technice)
- może posiadać treść lub może być albumem z samymi ilustracjami
- z tyłu musi być opatrzona metryczką (dziecko, wiek, przedszkole do którego uczęszcza, 
współtwórcy)

4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców / prawnych opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (ZAŁĄCZNIK NR 1)

5. Prace do których nie zostaną dołączone zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą 
brane pod uwagę.

6. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, w związku z tym, organizator nie 
przewiduje zwracania prac autorom.

7. Organizator konkursu przewiduje zamieszczenie relacji z konkursu w tym danych zwycięzców i 
laureatów:
- na stronie internetowej placówki,
- w lokalnej parsie (Kórniczanin)

8. Po zakończeniu konkursu prace zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu 
nr 1 im. Misia Uszatka

9. Każda dostarczona praca zostanie nagrodzona dyplomem i/lub nagrodą książkową.

10. Jury ustalone przez organizatora wyróżni prace w każdej kategorii wiekowej (3, 4, 5 i 6 latki). 
Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

11. Terminarz:

- dostarczenie prac do organizatora do dnia 21 listopada 2022
- wyłonienie zwycięzców do dnia 28 listopada 2022 – lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej organizatora
- przekazanie nagród do placówek do dnia 4 grudnia 2022

12. Przetwarzanie danych osobowych 

a) Administratorem danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie „Moja książka o…” 
2022  jest Przedszkole nr. 1 im. Misia Uszatka w Kórniku 



b) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail iod@p1kornik.pl

c) dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji konkursu  „Moja książka o… 2022” 
na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych);

d) odbiorcą danych osobowych mogą być: pracownicy administratora biorący udział w przygotowaniu
i prowadzeniu konkursu; osoby wchodzące w skład komisji konkursowej; osoby przeglądające treść 
strony internetowej organizatora, osoby przeglądające media społecznościowe, czytelnicy lokalnej 
prasy, widzowie mediów

e) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia 
konkursu, a po jego zakończeniu dane mogą być zarchiwizowane i przechowywane przez rok od 
zakończenia konkursu

f) posiadają Państwo 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,

g) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych,

13. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie 
internetowej www.p1kornik.pl

                                                                              



ZAŁACZNIK NR 1
„Moja książka o… 2022”

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku, ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………...

1. Wyrażam zgodę na udział syna / córki  ……………………………………….., uczęszczającego do …………………… …………………………………….………. na

udział w konkursie „Moja książka o… 2022”  organizowanym przez Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku,

TAK [   ]   NIE [    ]             proszę zaznaczyć właściwe

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  z regulaminem konkursu „Moja książka o… 2022”  oraz go akceptuję

TAK [   ]   NIE [    ]             proszę zaznaczyć właściwe

3.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych syna /  córki  pozyskanych w czasie organizacji  konkursu,  w celu  publikacji   w 

przekazach  telewizyjnych,  radiowych,  prasie,  mediach  społecznościowych  organizatora,  stronie  internetowej  organizatora,  materiałach

promocyjnych.

TAK [   ]   NIE [    ]             proszę zaznaczyć właściwe

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku syna / córki utrwalonego  podczas konkursu w przekazach telewizyjnych, radiowych,

prasie,  mediach  społecznościowych   organizatora,  stronie  internetowej  organizatora,  materiałach  promocyjnych  oraz  nieodpłatnego

wykorzystania wizerunku syna / córki w formie fotografii oraz filmu.

TAK [   ]   NIE [    ]             proszę zaznaczyć właściwe

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatną ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka na wystawie zorganizowanej przez organizatora konkursu.

TAK [   ]   NIE [    ]             proszę zaznaczyć właściwe

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 
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 uczestników biorących udział w „Moja książka o… 2022”  jest Przedszkole nr 
1 im. Misia Uszatka w Kórniku, 

b) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail iod@p1kornik.pl

c) dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji konkursu  „Moja książka o… 2022” na podstawie
art. 6 ust 1 pkt a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych);

d) odbiorcą danych osobowych mogą być: pracownicy administratora biorący udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
konkursu; osoby wchodzące w skład komisji konkursowej; osoby przeglądające treść strony internetowej 
organizatora, osoby przeglądające media społecznościowe, czytelnicy lokalnej prasy, widzowie mediów

e) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia konkursu, a po 
jego zakończeniu dane mogą być zarchiwizowane i przechowywane przez  rok od zakończenia konkursu. 

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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,

g) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,


