
Konkurs plastyczny 

„Kapelusz dla Księżnej Daisy”
Rok 2023 został ustanowiony Rokiem Księżnej Daisy.

W tym okresie będziemy obchodzić 150 rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmierci księżnej von Pless
najsłynniejszej mieszkanki pszczyńskiego zamku i najbardziej rozpoznawalnej postaci historycznej
Pszczyny.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym organizowanym przez  Przedszkole nr 1 w
Pszczynie pt.: „Kapelusz dla Księżnej Daisy”. 

Prace należy przesłać do 3.03.2023r.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat z placówek oświatowych znajdujących się
na terenie gminy Pszczyna.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kapelusz dla Księżnej Daisy”

I. CELE konkursu:
1. Rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni dzieci.
2. Kształtowanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci. 
3. Promocja postaci księżnej Daisy wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

II. ZASADY konkursu:
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Kapelusz Księżnej Daisy” jest Przedszkole nr 1 w

Pszczynie.  Regulamin  konkursu  będzie  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.p1-pszczyna.pl.

2. Konkurs  skierowany jest  do  dzieci  przedszkolnych w wieku od 3  do  6  lat  z  placówek
oświatowych znajdujących się na terenie gminy Pszczyna. 

3. Przedmiotem konkursu jest projekt kapelusza dla Księżnej Daisy. Praca powinna zawierać
projekt kapelusza lub wariacje na ten temat, kapelusz może mieć charakter historyczny lub
nowoczesny.  

4. Rozmiar pracy: A3. Projekt, kapelusz powinien mieścić się na kartce A3 (30 x 42 cm).
5. Praca  plastyczna  powinna być  wykonana dowolną  techniką płaską:  farbami,  kredkami,

pastelami, techniką mieszaną, łączącą wymienione wcześniej sposoby lub techniką kolażu
(płaskie elementy przyklejone do kartki np.: kolorowy papier, koronki, bibuła, gazety). 

6. Ilość nadesłanych prac z jednego przedszkola jest ograniczona. Ilość prac na placówkę: 10.
7. Każde dziecko, które bierze udział w konkursie może przesłać tylko jedną pracę. 
8. Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej  nie

publikowanymi, a także nie prezentowanymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

9. Praca  plastyczna  powinna  być  opisana  z  tyłu:  Imię  Nazwisko,  wiek,  nazwa  i  adres
przedszkola. Do pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy (Zał.Nr 1) oraz
podpisane oświadczenie Rodzica lub Opiekuna dziecka (Zał.Nr 2). 

10. W przypadku nadesłania anonimowej pracy lub braku formularza zgłoszeniowego i  zgody
Rodzica/ Opiekuna praca zostanie zdyskwalifikowana. 



11. Informacje  o  dzieciach  nagrodzonych  lub  wyróżnionych  zostaną  przekazane  drogą
telefoniczną  (na  numer  znajdujący  się  w  formularzu  zgłoszeniowym  Zał.Nr1-  numer
kontaktowy placówki). Placówka jest zobowiązana przekazać informację o nagrodzie lub
wyróżnieniu dziecka rodzicom. 

12. Prace można będzie odebrać 2 tygodnie po wernisażu, jeśli prace nie zostaną odebrane do
końca  maja  2023r.  przechodzą  na  własność  organizatora  konkursu  a  następnie  zostaną
zniszczone. 

13. Organizator przewiduje 1, 2, 3 miejsce oraz 2 wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych
3/4 latki i 5/6 latki. 

III. KRYTERIA OCENIANIA:
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 
2. Ocenie pracy podlegać będą:

a) zgodność z tematem i oryginalne podejście do tematu;
b) estetyka i pomysłowość wykonania;
c) wiek autora pracy.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. Organizator  konkursu  przewiduje  dla  autorów  nagrodzonych  i  wyróżnionych  nagrody

rzeczowe  i  dyplomy.  Dla  Nauczycieli  pod  opieką  których  powstały  nagrodzone  lub
wyróżnione prace przewidziano podziękowania. 

2. Nagrody  nie  podlegają  wymianie  na  inne  nagrody  rzeczowe  ani  ich  równowartość
pieniężną. 

3. Organizator przewiduje 1, 2, 3 miejsce oraz 2 wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych
3/4 latki i 5/6 latki.  

V. TERMINY:
1. Prace należy dostarczyć lub nadesłać pod adres Organizatora konkursu: 

Przedszkole nr 1, 
ul. Jana Kupca 1, Pszczyna

z dopiskiem „Konkurs – Daisy”

2. Prace  należy  przesłać  do  3.03.2023r. (prace  dostarczone  po  tym  terminie,  będą
dyskwalifikowane).

3. Osoby nagrodzone lub wyróżnione zostaną poinformowane drogą telefoniczną (Organizator
zadzwoni  na  numer  znajdujący  się  w  formularzu  zgłoszeniowym  Zał.Nr1-  numer
kontaktowy placówki) o terminie i godzinie wernisażu prac oraz wręczeniu nagród.  

4. 17.03.2023 odbędzie  się  uroczyste  otwarcie  wystawy  prac  oraz  wręczenie  nagród  i
wyróżnień na terenie przedszkola nr 1 w Pszczynie. O dokładnej godzinie poinformujemy
drogą telefoniczną (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wernisażu). 

5. Zdjęcia prac oraz z wernisażu będą dostępne na stronie internetowej przedszkola
www.p1-pszczyna.pl

VI. KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  UCZESTNIKÓW KONKURSU
PLASTYCZNEGO „KAPELUSZ DLA KSIEŻNEJ DAISY”. 
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanego dalej Rozpo-
rządzeniem RODO) informuję, że: 



1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole nr 1 w Pszczynie, ul. Jana 
Kupca 1, 43-200 Pszczyna reprezentowane przez Dyrektora.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email p1pszczyna@pze-
-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 32-210-35-92 lub pisemnie na adres siedziby Administrato-
ra. 

3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługu-
jących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: io-
d@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu w celu organizacji i realizacji konkursu
plastycznego pt.: „Kapelusz dla Księżnej Daisy”,  w związku z wyrażeniem przez Państwa
zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Dane  mogą  być  pozyskiwane  z  przedszkoli,  które  kierują  osobę  do  wzięcia  udziału  w
konkursie.

6. Kategorie  przetwarzanych  danych  osobowych:  Imię  i  nazwisko  (przedszkolaka  i
Rodzica/Opiekuna  prawnego),  wiek,  nazwa  i  adres  przedszkola,  numer  telefonu
kontaktowego. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz przez okres 3 miesięcy
po jego zakończeniu.

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  i  brak
zgody  na  ich  przetwarzanie  będzie  skutkować  brakiem  możliwości  wzięcia  udziału  w
konkursie.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych
finalistów  i  laureatów  konkursu  (Imię  i  nazwisko,  nazwa  placówki),  które  zostaną
upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.

10. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do: dostępu
do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z
art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO).

12. Mają Państwo prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

13. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.

14. Administrator nie profiluje danych osobowych.

  



Zał. Nr.1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Kapelusz dla Księżnej Daisy”

Metryczka:

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek autora pracy

Adres przedszkola, numer kontaktowy, 
adres e-mail placówki

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem
którego wykonano pracę konkursową.

Imię i nazwisko przedszkolaka 
uczestniczącego w konkursie.

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna 
prawnego dziecka.

Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna 
prawnego dziecka. 



Zał. Nr. 2

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka. 

…..................................................................................
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka

….................................................................................
Numer telefonu

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam (em) się z regulaminem konkursu plastycznego „Kapelusz dla księżnej Daisy”

organizowanego przez Przedszkole nr 1 w Pszczynie dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6
lat  z  publicznych  placówek  oświatowych  znajdujących  się  na  terenie  gminy  Pszczyna.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)

….................................................................................
w konkursie. 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę* zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: Imię, nazwisko,
wiek, nazwa przedszkola, grupa, numer telefonu - na podstawie ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych 

3. Stosownie do postanowień art.  81 ustawy z  4.02.1994 r.  o  prawie autorskim i  prawach
pokrewnych oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam /nie wyrażam
zgodę* na  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka  zarejestrowany  podczas
rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Organizatora w celu informacji i promocji
konkursu. 

4. Wyrażam /nie wyrażam zgodę* na nieodpłatne wykorzystywanie prac przez Organizatora
konkursu plastycznego „Księżna Daisy z Pszczyny”.

5. Oświadczam, że złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście. 
6. Zapoznałam  (em)  się  z  klauzulą  informacyjną  stanowiącą  załącznik  do  Regulaminu

konkursu.   

…................................................................................
Data i podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka

*Niepotrzebne skreślić


