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POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A       

tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl   

e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Kiedy będę wreszcie duży, to wyruszę w świat daleki…” Zbigniew Skowronek 

Jaki zawód jest moim małym marzeniem?- konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych. 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

    1. Organizatorem konkursu  „Kiedy będę wreszcie duży, to wyruszę w świat daleki…”  

jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 

Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,                             

os. 1 Maja 16 A, tel. 327293242. Osoba do kontaktu: Weronika Mosz, Anna 

Wilkowska. 

 

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu 

dostępny jest także na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, w zakładce Konkursy. 

 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym powiatu 

wodzisławskiego. 

 

4. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

 

 

http://www.podn.pl/
mailto:sekretariat@podn.wodzislaw.pl
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§ 2 Przedmiot i cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej 

i wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania 

przedszkolnego, a w szczególności:  

• poznawanie zawodów, 

• wdrażanie dzieci do obserwacji otaczającej rzeczywistości, 

• rozbudzanie zainteresowań i kreatywności,  

• umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. 

 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie wymarzonego zawodu 

przedstawionego w formie plastycznej w formacie A3 lub A4. Praca ilustrująca 

wybrany przez dziecko zawód może być wykonana dowolną techniką plastyczną 

(np. kolaż, wydzieranka czy papieroplastyka).  

 

3. Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko Uczestnika 

oraz Opiekuna, nazwa przedszkola, kategoria wiekowa 3-4 latki, 5-6 latki. 

 

4. Prace mają być wykonane indywidualnie. Każde dziecko może zgłosić jedną pracę 

konkursową. Przedszkole może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 osoby. 

 

5. Konkurs będzie jednoetapowy, a wygra praca, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

6. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem praw autorskich i majątkowych na Organizatora. 

 

7. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na 

udostępnienie danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe uczestników 

konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia 

konkursu. 

 

 § 3 Warunki oceny i nagroda główna 

 

1. Prace konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
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2. Prace  konkursowe  zostaną  ocenione  na  podstawie  kryteriów  formalnych                                             

i merytorycznych (zgodności pracy z tematyką), a także inwencja, oryginalność                            

i pomysłowość pracy i wrażenia estetyczne. 

 

Kryteria oceny: 

• Praca plastyczna formatu A3 lub A4 wykonany dowolną techniką. 

• Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych 3 – 4 latki i 5 – 6 latki. 

4. Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

 

§ 4 Terminarz konkursu 

 

1. Przedszkola przysyłają prace dzieci do konkursu do 15.04.2021 r. na adres  

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oś. 1 Maja 16a 44-304 Wodzisław Śląski 

wraz z kartą zgłoszeniową ( zał. do regulaminu). 

 

2. Informacja o nagrodzonych pracach znajdzie się na stronie: www.powiatwodzislawski.pl, 

www.podn.wodzislaw.pl 

 

 § 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna 

i nie przysługuje odwołanie od niej. 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania, bądź odwołania 

konkursu. 

3. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom 

konkursu. 

4. Organizator ma prawo opublikować nagrodzone projekty. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

http://www.podn.wodzislaw.pl/
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KARTA UCZESTNIKA 

 

1 Nazwisko ucznia  

2 Imię ucznia  

3 Klasa  

4 

Pełna nazwa szkoły / 

przedszkola 

 

 

5 
Adres szkoły/ przedszkola 

 

 

6 Gmina  

7 Nr tel. Szkoły/ przedszkola  

8 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego ucznia do 

konkursu 

 

9 Nr tel. nauczyciela  

 

 

 

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 
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Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………  

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób dóbr osobistych dziecka. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 
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