
REGULAMIN  
I OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„OBLICZA AUTYZMU”  

2021 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ  

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE  

„SŁONECZNY DOMEK”  

Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W KOŁOBRZEGU  
POD PATRONATEM WICEWOJEWODY 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
Pana Marka Subocza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
  
1. Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczny 

Domek” z Oddziałami Specjalnymi, przy ul. Szymanowskiego 6 w Kołobrzegu. 

 

2. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej – facebook: https://www.facebook.com/slonecznydomek.kolobrzeg.eu/ 

 

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: 

slonecznydomekkolobrzeg@gmail.com 

 

4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 



 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie 

trwania konkursu. 

  

II. Uczestnicy konkursu 
  

1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 3-9 lat z terenu całego kraju -Polski, 

nazywanych dalej „Uczestnikami”. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z 

konkursu w przypadku: 

a) złamania postanowień Regulaminu, 

b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat), 

c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem, 

d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań 

agresywnych. 

 

4. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Nie ma limitu prac 

nadesłanych z jednego miejsca. 

  

III. Zadanie konkursowe 
  

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź 

na pytanie „Jakie są oblicza autyzmu?”. 

 

2. Przez „pracę plastyczną” rozumie się pracę wykonaną przez Uczestnika na kartce papieru 

formatu minimum A4, maksimum A3, przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących 

technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe, wydzieranka, 

wyklejanka, kolaż. Do wyklejanki, wydzieranki oraz kolażu można użyć dowolnych 

materiałów. 

 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas 

niepublikowanymi. 

  

IV. Czas trwania konkursu oraz warunki nadsyłania prac 
  

1. Konkurs rozpoczyna się 2 kwietnia 2021 roku, a termin nadsyłania prac upływa w 

nieprzekraczalnym terminie 5 czerwca 2021 roku. 

 

2. Prace należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie oraz przesyłać za pomocą formularza 

dostępnego w załącznikach.  

 

3. Za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu poprawnie wypełnionego formularza 

osobowego, 3 załączników oraz załączonego zdjęcia lub skanu (preferowany) pracy. 

 

4. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę 

jako zgłoszenie do konkursu, a tym samym nie zostanie poddany ocenie. 



  

 

V. Publikacja, ocena prac i nagrody 
  

1. Wybrane prace zostaną zamieszczone w internetowej galerii na stronie 

internetowej – facebook: https://www.facebook.com/slonecznydomek.kolobrzeg.eu/ 

 

 

2. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. Jury wybierze 6 najlepszych prac, które 

zostaną opublikowane w galerii internetowej.  

Nagrody przewiduje się dla laureata I, II, III miejsca uwzględniając dwie kategorie – dzieci 

bez orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.  

Skład jury zostanie ogłoszony w czerwcu w formie komunikatu na stronie internetowej – 

facebook: https://www.facebook.com/slonecznydomek.kolobrzeg.eu/  

Ocena prac dokonywana przez jury nastąpi do dnia 10 czerwca 2021. Decyzja jury ma 

charakter ostateczny. 

3. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub 

otrzymać drogą pocztową. 

  

VI. Postanowienia końcowe 
  

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie 

udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac w celach 

promocyjnych Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczny Domek” z Oddziałami 

Specjalnymi w Kołobrzegu, jak również we wszystkich czynnościach związanych z jego 

realizacją. 

 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

jego danych osobowych. 

 

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów 

związanych z promocją Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczny Domek” z 

Oddziałami Specjalnymi w Kołobrzegu , przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883). 

 

 

Klauzula informacyjna:  

 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek” z Oddziałami Specjalnymi, przy 

ul. Szymanowskiego 6 w Kołobrzegu. 

 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: slonecznydomekkolobrzeg@gmail.com 



3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „OBLICZA 

AUTYZMU”, a także w celach promocyjnych.  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych - art.6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.  

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane.  

6. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą udostępniane na portalu Facebook oraz w 

serwisie YouTube. Informujemy, że serwery serwisów Facebook oraz YouTube znajdują się 

na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych.  

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 2 lata od daty ich 

wprowadzenia, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje prawo do: sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, 

wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcie zgody w dowolnym momencie.  

9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu przez administratora.  

10. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów przewidzianych przepisami prawa.  

11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Dyrektora Niepublicznego 

Przedszkola Integracyjnego „Słoneczny Domek” z Oddziałami Specjalnymi, przy  

ul.   Szymanowskiego 6 w Kołobrzegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Koordynator konkursu 

         Magdalena Łuczyk 

         tel. 603-909-118 

 

 

 


