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REGULAMIN KONKURSU 
 

I.  Organizator konkursu: 

 Powiatowy Ośrodek Metodyczny przy CKPiDN w Mielcu 

 

II. Partner konkursu: 
  

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Mielcu im. Marii Konopnickiej 

 

III. Adresat konkursu:    
Rodzice i dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w powiecie mieleckim 

 

IV. Cele konkursu:  

• wdrażanie i upowszechnianie idei dzielenia się przykładami spędzania czasu wolnego 

rodziców z dziećmi, 
 

• rozwijanie wspólnych zainteresowań  rodziców i dzieci jako jednej z formy spędzania 
czasu wolnego rodzica z dzieckiem,  

• zachęcanie do dzielenia się ciekawymi rozwiązaniami,  

• czerpanie radości i zadowolenia ze wspólnego działania rodzic - dziecko,  

• inspirowanie dzieci do działań twórczych.  
 
V. Warunki uczestnictwa: 

 
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich rodziców i dzieci uczęszczających do publicznych. 

przedszkoli w powiecie mieleckim.  
2. Polega na opisaniu i sfotografowaniu materiałów przedstawiających zabawy, zajęcia, 

ćwiczenia i sposoby spędzania czasu w domu w czasie zamknięcia. Przykłady zabaw dzieci 

i rodziców, organizowania czasu wolnego w mieszkaniu i na świeżym powietrzu.  
3. W opracowanych materiałach powinno znaleźć się:   

• dokładny opis i zdjęcia przedstawiające sposoby spędzania czasu z dzieckiem w domu, 

• metryczkę (nazwa przedszkola, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, do której uczęszcza, 

wiek dziecka), 

• zgoda rodzica/opiekuna  prawnego (zał. 1) – do wykorzystania w przypadku upublicznienia 

prac nagrodzonych. 
4. Przykładowa publikacja pod nazwą: Domowe przedszkole w czasie pandemii (5.02.2021), 

zamieszczona została na stronie internetowej www.ckp.edu.pl, zakładka: Dla nauczycieli.  



5. Prace będą oceniane pod względem: oryginalności i pomysłowości zaprezentowania 
sposobów spędzania czasu wolnego z dzieckiem, przedstawienia ciekawych zabaw, ćwiczeń 

zgodnie z tematyką konkursu. 

 

VI. Etapy konkursu i terminy: 
 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 
  

1. Przedszkolny - skierowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola i ich 
rodziców. Etap kończy się wyłonieniem trzech najlepszych prac w przedszkolu. Termin 

rozstrzygnięcia etapu przedszkolnego upływa 30 kwietnia 2021r.  
2. Międzyprzedszkolny - przesłanie wybranych prac z przedszkoli na adres e-mailowy: 

b.wrzesien@ckp.edu.pl do 15 maja 2021 roku. 

 

VII. Ocena prac: 
• Oceny pracy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

• Rodziny, które zajmą I, II lub III miejsce otrzymują tablet. 

• Przewidziane są również dyplomy uczestnictwa i wyróżnienia. 

• Wszystkie nadesłane prace z II etapu zostaną zebrane w elektronicznej publikacji. 

• Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, 

przyznania nagród, wyróżnień i opublikowania elektronicznej publikacji. 

• Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się 

w czerwcu 2021 r. Dokładny termin, miejsce i godzina ogłoszenia wyników zostanie podana 

w okresie późniejszym. 
 

Koordynatorki konkursu: 

 Beata Wrzesień – doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego; 

 Joanna Dusza – nauczyciel wychowania przedszkolnego w PM nr 12 w Mielcu; 

 Danuta Zdonek – konsultant w CKPiDN w Mielcu. 

 

 

Załącznik 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 

 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział w  MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE DLA 

RODZICÓW I DZIECI uczęszczających do publicznych przedszkoli powiatu mieleckiego 

pt. „Domowe przedszkole w czasie pandemii”. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO 

KONKURSU DLA RODZICÓW I DZIECI  uczęszczających do przedszkoli powiatu mieleckiego 

pt. „Domowe przedszkole w czasie pandemii”danych osobowych rodziny w celach wynikających z 

organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojej rodziny na stronach internetowych, 

materiałach pisemnych organizatora konkursu w celach jego promocji.  

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a prawa dostępu do danych osobowych moich, 

mojego dziecka, ich prostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Podanie danych osobowych mojej rodziny jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla 

zaangażowania rodziny w konkursie. 

Na podstawie: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, z późn.zm.) – „RODO” 

Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) 

 

 

 

………...............……………………………………….. 

podpisy rodzica/opiekuna prawnego  

 

http://późn.zm/

