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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „POZNAJ BLIŻEJ RZEMIEŚLNIKA” 

dla dzieci w wieku 4-7 lat uczęszczających do przedszkoli położonych w powiecie wyszkowskim. 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie. Konkurs realizowany jest przy wsparciu 

finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

2. Cele konkursu  

Zachęcenie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat zawodów rzemieślniczych. Rozwijanie kreatywności, 

uzdolnień i zainteresowań plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.  

 

 3. Tematyka konkursu 

Pokazanie pracy wybranego przez siebie rzemieślnika, np. piekarza z pobliskiej piekarni, kucharza, 

który przygotowuje posiłki, mechanika, który naprawia samochód.  

 

4. Warunki uczestnictwa 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4-7 lat uczęszczających do przedszkoli położonych                          

w powiecie wyszkowskim. 

Wykonane prace należy złożyć w Biurze Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie przy ul. Białostockiej 9                              

w dniach 02 - 23.11.2022r. Termin składania prac upływa 23 listopada 2022r. o godzinie 15.00. Praca 

musi być podpisana i złożona wraz z Załącznikami nr 1 – 2 do niniejszego regulaminu. Złożone prace 

będą wpisywane na listę prac w chwili wpłynięcia do Biura Izby.  

Opiekun prawny/rodzic uczestnika konkursu oświadcza, że jego podopieczny/dziecko jest autorem 

zgłoszonej pracy. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na jej nieodpłatne 

rozpowszechnianie, publikacje oraz przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu. 

Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie wezmą udziału w konkursie. Każdy uczestnik może 

złożyć tylko jedną pracę.  

 

5. Format i technika pracy 

Format : kartka w rozmiarze A4. 

Techniki wykonania pracy: rysunek/wycinanka/wydzieranka/technika malarska/mieszane.  
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Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. W konkursie nie mogą 

brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. Prace konkursowe nie mogą zawierać 

treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc. Organizatorzy 

nie zwracają złożonych prac. 

6. Ocenie podlegać będą: 

• Pomysłowość, 

• Oryginalność pracy, 

• Estetyka wykonania, 

• Zgodność pracy z tematem. 

w sakli 0-5pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20.  

7.Nagrody i wyróżnienia 

Organizator konkursu powoła niezależną komisję, która dokona oceny złożonych prac. Komisja 

konkursowa będzie obradować w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie tj. przy ul. Białostockiej 9. 

Komisja przyzna nagrody rzeczowe wykonawcom trzech najlepszych prac, w zależności od zajętego 

miejsca. Będą to nagrody rzeczowe w postaci zestawów kreatywnych i plastycznych.  Autorzy prac 

wyróżnionych otrzymają dyplomy.  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.irwyszkow.pl w formie wideokonferencji,                        

a zwycięzcy dodatkowo zostaną poinformowani poprzez kontakt telefoniczny. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi dnia 28 listopada 2022r. o godz. 12.00.  

Nagrody i dyplomy będą wręczone podczas spotkania uczestników konkursu w dniu 1 grudnia 2022r. 

w siedzibie organizatora konkursu.  

Prace uczestników zostaną umieszczone w dokumentacji projektu „Rzemiosło – tradycja                                                  

i nowoczesność” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Wyszkowie.  

 

8. Uwagi końcowe 

Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora. Prawa autorskie do dostarczonych 

prac przechodzą na organizatora. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. Sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy. 

 

Informacje na temat konkursu :  

Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie tel. 29-742-36-34 
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Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

(do regulaminu konkursu „Poznaj bliżej Rzemieślnika” dla dzieci w wieku 4-7 lat uczęszczających                 

do przedszkoli położonych w powiecie wyszkowskim) 

 

 
Przedstawiony zawód 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 
 

Wiek  

Imię i nazwisko  
rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Numer telefonu  
rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Nazwa i adres przedszkola 
 

Numer telefonu przedszkola 
 

Nazwa grupy przedszkolnej,  
do której uczęszcza autor pracy 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączniku nr 1                                          

do regulaminu konkursu „Poznaj bliżej Rzemieślnika” w celu przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Wyszkowie oraz podmioty trzecie, z którymi Izba 

współpracuje. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 
                 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
 

TAK   

  NIE  
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Załącznik nr 2 – Zgoda na publikację  
(do regulaminu konkursu „Poznaj bliżej Rzemieślnika” dla dzieci w wieku 4-7 lat uczęszczających                  
do przedszkoli położonych w powiecie wyszkowskim) 

Klauzula informacyjna 
 
Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (dalej RODO),Informujemy Panią/Pana, że: Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych 
jest: Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie z siedzibą: ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, zwana dalej „Administratorem”. 
Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie, listownie, elektronicznie pod adresem e-mail: 
izba.wyszkow@wp.pl lub tel. +48 29 742 36 34.  
 

1. Cele i podstawy przetwarzania.  
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Poznaj bliżej 
Rzemieślnika” w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy 
Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO). 

2. Odbiorcy danych osobowych. 
 Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  
a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami – 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych; przypominamy, że 
Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z realizacją działań 
edukacyjnych i promocyjnych;  
b) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług 
lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, 
hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe, które przetwarza Izba 
Rzemieślnicza w Wyszkowie;  

3. Okres przechowywania danych.  
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania 
ich usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych 
środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/Pana 
praw i wolności;  

4. Prawa osób, których dane dotyczą. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;  
f) prawo do przenoszenia danych;  
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO;  
h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                               
00 – 193 Warszawa).  

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  
W Izbie Rzemieślniczej w Wyszkowie nie są przetwarzane dane osobowe w sposób zautomatyzowany,                                                                     
w tym profilowanie. 
 
Będąc opiekunem prawnym mojego dziecka uczestniczącego w Konkursie zostałam/łem poinformowana/ny                                     
o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 

 

……………………………………………………                                                  ……………….….………………………………………  
                 (miejscowość i data)                                                                                                         czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


