
Przedszkole nr 3 w Lublinie
serdecznie zaprasza do udziału

w I edycji międzyprzedszkolnego
konkursu freblowskiego

„Z darów Froebla wyczaruję

To, co myślę, widzę, czuję.”

Pod patronatem: Froebel.pl 
„Dar zabawy”



Regulamin konkursu: 

Organizator:  Przedszkole nr 3 w Lublinie 

Cel konkursu: 

 Rozwijanie wyobraźni i  umiejętności plastycznych.

 Pobudzenie indywidualnej wyobraźni w celu uzyskania samodzielnych rozwiązań 
twórczych.

 Nawiązanie do pedagogiki Froebla poprzez wykorzystanie darów do stworzenia 
indywidualnej pracy konkursowej. 

 Promowanie osoby i działalności społecznej przyszłej patronki Przedszkola nr 3 – 
Marii Jankowskiej.

 Przekazanie nadesłanych kartek Podopiecznym Domu Samotnej Matki w Lublinie.

Adresat:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat.

Zasady uczestnictwa:

Do konkursu mogą być zgłoszone 3 prace plastyczne z każdego przedszkola wykonane  
samodzielnie przez dziecko. 

Kryteria oceny prac plastycznych:

 Zgodność z tematem
 Pomysłowość w wykorzystaniu darów Froebla
 Kompozycja pracy 
 Oryginalność
 Ogólne wrażenie

 Zadaniem uczestników konkursu jest  wykonanie portretu matki  z darów Froebla.
Przygotowany  przez  dziecko  obraz  przedstawiający  mamę  należy  sfotografować,
wydrukować oraz udostępnić  ponownie dziecku,  by powstała  kartka  z  życzeniami,
którą będzie można przekazać podopiecznym z Domu Samotnej Matki w Lublinie. 

 W każdej kartce powinny być umieszczone życzenia ułożone zgodnie z pomysłem
dziecka,  dedykowane z okazji Dnia Matki  (z imieniem autora).

Format pracy: dowolny

Praca musi być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz imię i 
nazwisko nauczyciela, nazwa przedszkola, telefon oraz e-mail kontaktowy.

Do prac z danego przedszkola dołączyć należy zbiorczą kartę zgłoszeniową wg wzoru w 
załączniku. 

Termin składania prac do 30 kwietnia  2021 roku. 



Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z sytuacja epidemiologiczną 
prosimy o nadsyłanie prac na podany niżej adres:

Przedszkole nr 3 

ul. Jana Kochanowskiego 5

20-434  Lublin

z dopiskiem: „Konkurs”

Laureaci konkursu  otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozesłanie nagród oraz dyplomów nastąpi w terminie do 15  maja 
2021 roku, zaś przekazanie kartek podopiecznym  Domu Samotnej Matki – do 24 maja.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu  Małgorzata Kowalska  pod 
numerem telefonu: 661 607 035 lub 81 744-16-18. Zachęcamy również do kontaktu 
mailowego: malgorzata.kowalska@p3.lublin.eu

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

Mgr Małgorzata Kowalska

Mgr Joanna Gut-Szwed



KARTA  ZBIORCZA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu 

Przedszkole …………………………………………………………………………..

(nazwa placówki)

Zgłasza do konkursu następujące osoby:

L.P. Imię i nazwisko uczestnika Wiek dziecka Imię i nazwisko nauczyciela 
zgłaszającego (prosimy wpisać 
jedno nazwisko)

1.

2.

3



Metryczka pracy:

Imię i nazwisko
dziecka 

Wiek 

Imię i nazwisko
nauczyciela

Nazwa 
przedszkola 



Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica dziecka) na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych w ramach Konkursu   „Z darów Froebla wyczaruję to, co 
myślę, widzę, czuję”

organizowanego przez Przedszkole Nr 3, ul. Jana Kochanowskiego 5, 20-434 Lublin

 (dalej jako: konkurs)

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” 
w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie
mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie.
 

☐ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   

…………………………….................. w konkursie, w tym na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do jego organizacji oraz przeprowadzenia.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:

☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki 

☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

☐ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola Nr 3 w Lublinie 

oraz  strony internetowej Froebel.pl.  

 
 

 
…………………………………                                        …………………………………
             (miejscowość i data)                                                                              (czytelny podpis

rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

KLAUZULA  INFORMACYJNA
Na  podstawie  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679  z 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 (dalej,  jako:  „RODO”),  informujemy o sposobie i  celu w
jakim  przetwarzamy  Pani/Pana  dane  osobowe  oraz/lub  dane  osobowe  Państwa  dziecka
gromadzonych w związku z organizowanym konkursem pt. „Z darów Froebla wyczaruję to,
co  myślę,  widzę,  czuję.”  (dalej  Konkurs),  a  także  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach,
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:
1)   Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  organizacją

Konkursu  jest  Dyrektor  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty; dane adresowe: ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin.

2)   Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  Pani/Pan
kontaktować  się  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
email: email:  iod@lco.lublin.eu; lub  pisemnie  na  adres  Administratora  danych:
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109
Lublin.

3)   Dane  osobowe  (imię  i  nazwisko  dziecka,  nazwa  placówki  do  której  uczęszcza)
pozyskane ( w formie metryczki dołączonej do pracy dziecka) będą przetwarzane w
celu rekrutacji  uczestników, organizacji,  przeprowadzenia oraz promocji Konkursu.
Ponadto  dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane
również  w  celach  związanych  z  realizacją  przez  jednostkę  obowiązku
archiwizacyjnego. 

4)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a)     zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (art.  6.  ust.1  lit  a  RODO)  w

zakresie:
-         rekrutacji, organizacji, przeprowadzenia oraz promocji (w tym publikacji

listy laureatów) konkursu,
-         rozpowszechniania wizerunku w związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
b)    obwiązek  archiwizacji  dokumentów  wynikający  z  Jednolitego  Rzeczowego

Wykazu Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin – zarządzenie nr 75/4/2017
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadzenia
normatywów kancelaryjno-archiwalnych  w  jednostkach  oświatowych  miasta
Lublin” (art. 6. ust.1 lit c RODO).

5)   Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu jest  dobrowolne,  jednak ich niepodanie uniemożliwi udział  w konkursie.
Brak zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika nie wyklucza z możliwości
uczestniczenia w konkursie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

6)   Odbiorcami  danych  osobowych  jest  Przedszkole  Nr  3  w  Lublinie  (organizator
Konkursu)

7)   Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie
będą podlegać profilowaniu.

8)   Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9)   Dane  będą  przechowywane  przez  czas  rekrutacji  i  realizacji  oraz  promocji
Konkursu a następnie w celu archiwalnym przez okres miesiąca. W przypadku danych



osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu
zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.
10)  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:

a)     prawo dostępu do danych osobowych,
b)    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c)     prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 17 RODO;
d)    prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  w
przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e)     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
f)    prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych (RODO).


	

