
REGULAMIN 

KONKURSU ARTYSTYCZNEGO  POD HASŁEM 

„ KRÓL STANISŁAW LESZCZYŃSKI W OCZACH DZIECI I 

RODZICÓW” 

 

I. ORGANIZATORZY 

✓ Konkurs organizowany jest przez Miasto Leszno ,  

✓ Partnerzy : Muzeum Okręgowe w Lesznie i Przedszkole Miejskie nr 20 im. 

Baśniowa Kraina w Lesznie (koordynator) 

Siedziba koordynatora: 

Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie 

64-100 Leszno 

Tel. 655203528 

e-mail: przedszkole20@poczta.onet.eu 

 

II. CELE KONKURSU 

✓ Zainteresowanie historią Polski w szczególności popularyzacja wiedzy na 

temat życia  króla Stanisława Leszczyńskiego 

✓ upamiętnienie przypadających w październiku rocznic związanych z 

Królem Stanisławem Leszczyńskim tj. jego urodzin - 4 października oraz 

koronacji -20 października  

✓ wzmacnianie więzi rodzinnych, 

✓ rozwijanie kompetencji cyfrowych, 

✓ zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu z 

rodziną. 

 

III. WARUNKI KONKURSU 

 Każde dziecko uczęszczające do przedszkola zaproszonego do konkursu 

otrzymuje ulotkę zawierającą informacje o Królu Stanisławie Leszczyńskim i dwa 

sportretowane wizerunki króla wraz z ich opisami. Na jednym obrazie król 

przedstawiony jest jako 5 letni chłopiec, na drugim jako dorosły mężczyzna .  

✓ Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli publicznych miasta Leszna . 



✓ Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia dziecka 

ucharakteryzowanego na wzór jednego z wizerunków króla Stanisława 

Leszczyńskiego z ulotki. 

✓ Wielkość zdjęcia to format A4. Dozwolony jest papier błyszczący lub 

matowy. 

✓ Zdjęcie powinno posiadać wysoką jakość techniczną. 

✓ Zdjęcia nie oprawiamy w ramkę.  

✓ Do wykonanego zdjęcia należy przykleić na odwrocie metryczkę 

wypełnioną drukowanymi literami zawierającą informacje: 

 imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

 imię i nazwisko autora zdjęcia 

 pełną nazwę przedszkola, telefon oraz e-mail (Załącznik nr 1) 

✓ wraz z pracą należy dostarczyć Oświadczenia podpisane przez rodziców 

lub opiekunów prawnych, wyrażających zgodę na upublicznienie 

wizerunku ( Załącznik nr 3). 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

I. Etap wewnątrzprzedszkolny    - odbywa się w danym przedszkolu w 

terminie do 11 października 2021. 

 

Spośród dostarczonych prac konkursowych każde przedszkole 

wyłania prace do II etapu- ilość wyłonionych i przesłanych do 

dalszego etapu prac nie może przekraczać liczby oddziałów w danym 

przedszkolu.  

Każda placówka urządza na terenie przedszkola wystawę prezentującą 

prace konkursowe . Dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie 

przewidziany jest dyplom oraz drobny upominek , który zostanie 

przekazany przez koordynatora konkursu w dniu 15.10.2021. 

 

Do 12 października 2021 , do godziny 15:00 wybrane na I etapie 

prace konkursowe wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby 

koordynatora tj. do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie, ul. 

Karasia 11, 64-100 Leszno.  

 

II. Etap zewnętrzny-  odbędzie się w siedzibie koordynatora w terminie 

do 14 października 2021- powołane przez organizatora Jury przyzna 

wyróżnienia  

W dniu 15 października 2021 nastąpi ogłoszenie wyników,  prace 

konkursowe zaprezentowane zostaną na Rynku.  



 

✓ Nadesłane prace nie będą zwracane. 

✓ Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy 

telefonicznie pod numerem: 655203528 lub pod adresem e-mail: 

przedszkole20@poczta.onet.eu 

IV. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 

✓ Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę: 

 pomysłowość i kreatywność w doborze strojów i scenografii  

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 zgodność z tematem, 

 oryginalność, 

 dobrą jakość techniczną. 

✓ Dla każdego uczestnika konkursu przewidziane są pamiątkowe 

dyplomy i drobne upominki  

✓ Dla każdego wyróżnienia  przewidziany jest dyplom oraz nagroda.  

✓ Decyzje Jury są ostateczne 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

✓  Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem 

Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej 

licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na 

stronie internetowej, Facebooku Organizatora oraz koordynatora i w 

mediach. 

✓ Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza 

akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu (Załącznik nr 2). 

✓ Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie,) wyrażają zgodę na 

nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych i wizerunku (w 

przypadku osób wyróżnionych), zdjęć prac, prac na wystawie 

pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora i koordynatora 

oraz w mediach. (Załącznik nr 3) oraz oświadczają, że zapoznali się 

klauzulą informacyjną RODO (Załącznik nr 4) 

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów 

i sukcesów w konkursie 

Organizatorzy 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Metryczka (proszę wypełnić drukowanymi literami)  

 
Imię i nazwisko autora pracy,  
 

 

Imię i nazwisko sportretowanego 
dziecka, wiek 

 

Nazwa i adres przedszkola , do 
którego uczęszcza dziecko  

 

Telefon kontaktowy i adres email do 
przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 

 

 

 

 

………………………………………, dnia………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (załącznik nr 4) 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę): 

 

Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na publikowanie zdjęcia będącego pracą konkursową Konkursu Artystycznego pod hasłem    

„ KRÓL STANISŁAW LESZCZYŃSKI W OCZACH DZIECI I RODZICÓW” organizowanego przez 

Miasto Leszno , a  koordynowanego przez Przedszkole Miejskie nr 20 im. Baśniowa Kraina w 

Lesznie na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych, takich jak: 

 oficjalna strona internetowa miasta Leszna, Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie 

 portale społecznościowe (Facebook miasta Leszna,  Przedszkola Miejskiego nr 20 w 

Lesznie ), 

 tradycyjne media (radio, prasa, telewizja), 

 

Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na podawanie do publicznej wiadomości danych uczestników konkursu w zakresie: 

imię, nazwisko, wiek dziecka pod pracami konkursowymi oraz upublicznienie 

wizerunku uczestnika konkursu w związku z udziałem w Konkursie Artystycznym pod 

hasłem „ KRÓL STANISŁAW LESZCZYŃSKI W OCZACH DZIECI I RODZICÓW” na 

oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych, takich jak: 

✓  oficjalna strona internetowa miasta Leszna, Przedszkola Miejskiego nr 20 w 

Lesznie 

✓ portale społecznościowe (Facebook miasta Leszna i Przedszkola Miejskiego nr 

20 ), 

✓ tradycyjne media (radio, prasa, telewizja), 

 

 

………………………………………….……………………………………………………… 

/imię i nazwisko uczestników konkursu/ 

 

…………………………………………………….. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 



Załącznik nr 4 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016r.      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 osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, 
informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie 
przy ul. Kazimierza Karasia 15; 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą 
można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz w celu umieszczenia danych w Centralnym 
Rejestrze Umów Urzędu Miasta Leszna oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w zakresie: data zawarcia 
umowy, numer umowy, nazwa kontrahenta, w tym imię i nazwisko, przedmiot umowy, 
wartość umowy, okres obowiązywania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

7. Posiada Pani/Pan: 

• Prawo dostępu do danych osobowych, 

• Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO, 

• Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO, 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO, 

• Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a, 

• Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO. 
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 
10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 

wobec nich profilowania.  
 

……………………., dnia……………………     …………………………… 
Czytelny podpis   

 

mailto:iod@leszno.pl

