
                                                 

Regulamin  Międzyszkolnego  Konkursu  Plastycznego  

„Wielkanocny  Wyścig  Pisankowy” 

 

***  

 

Polska  Szkoła  w  Utrechcie  zaprasza  wszystkie  dzieci  do  udziału  w  konkursie  na  najbardziej  

zwariowaną  pisankę  wielkanocną.  Dajmy  się  ponieść  fantazji,  przełamujmy  standardy  i  

bawmy  się  z  całą  rodziną. 

 

§1 

 Organizatorem  konkursu  jest  Polska  Szkoła  Utrecht  im.  Marquerite  Brouwer   
 Uczestnikami  konkursu  są  dzieci  i  młodzież  polonijna w wieku 3-12 lat wraz  ze  swoją  rodziną  

z  polskich  szkół  w  Holandii   
 Zadaniem  uczestników  jest  rodzinne  wykonanie  pisanki  dowolną  techniką oraz w dowolnym 

formacie.  
*  Interpretacja  tematu  i  techniki  zależne  są    od  uczestników.   
 

§2 

Aby  wziąć  udział  w  konkursie  należy:   

 Wykonać  pracę  plastyczną  wraz  z  najbliższymi  członkami  rodziny   
 Wysłać  krótki  film lub  zdjęcie prezentujące pracę  na  maila  psutrecht.konkurs@gmail.com 

Oraz  załączyć  w  mailu:   
a) Imię  i  nazwisko  dziecka   
b) Datę  urodzenia dziecka  
c) Pełen  adres  zamieszkania  dziecka     
d) Nazwa  polskiej  szkoły,  do  której  uczęszcza  dziecko   
e) Imiona  i  nazwiska  osób  współtworzących  pracę   
  
Ważne 

 Poprzez  przesłanie  mailowe  filmów  lub  zdjęć  prac  uczestnik  automatycznie  wyraża  zgodę  na  
publikacje  filmu/zdjęcia  

§3 

Termin konkursu  

 Filmik  lub  zdjęcie  pracy  należy  wysłać na maila psutrecht.konkurs@gmail.com  do dnia 
05.04.2021 roku do godziny 23:59 czasu polskiego.  
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§4 

Wyniki konkursu  

 Laureatów  będzie  wybierać  jury  z  Polskiej  Szkoły  Utrecht   
 

 Kryteria oceny prac:  
a) zgodność  z  przesłaniem  ideowym  Konkursu; 
b) walory artystyczne;  
c) oryginalność  pomysłów;   
d) zgodność  z  tematem;   
e) kreatywność;   

§5 

 Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  do  11.04.2021r. na stronie internetowej 
http://polskaszkolautrecht.nl/ oraz na facebooku  

§6 

Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięcia  terminu  ogłoszenia  wyników. 

§7 

 Nagrodą w  konkursie  są  : 
Miejsce I -  pudełko  pełne  niespodzianek, 
miejsce II i III – Gry  planszowe  oraz  książki,  
dodatkowo  dyplomy  dla  każdego  uczestnika  konkursu 
 

§8 

 Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  akceptacją  powyższego  regulaminu. 
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Klauzula informacyjna konkursu 

 

1. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  są  wykorzystywane  na  podstawie  przepisów  o  
ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U.  2018  poz.  1000),  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016  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  („RODO”). 
 

2. Dane zbierane od Uczestników  konkursu: 
 tj.  imię,  nazwisko,  data  urodzenia,    dane  szkoły  do  której  uczęszcza  dziecko,  adres e-mail i 

adres zamieszkania,  imiona  i  nazwiska  osób  uczestniczących  przy  tworzeniu  pracy   są  
zbierane  na  podstawie  wyrażonej  poprzez  udział  w  konkursie  zgody i przetwarzane w 
celu  przeprowadzenia  konkursu  i  wszystkich  czynności  z  tym  związanych,  w  tym:  
przyznania  nagród  i  wręczenia  dyplomów. 
 

3. Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  podmiotom  trzecim. 
 

4. W  dowolnej  chwili  mają  Państwo  prawo  wglądu  oraz  do  zmiany swoich danych osobowych. 
 Ponadto  przysługuje  Państwu  prawo  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  Państwa  danych 

osobowych  i  usunięcia  ich  z  naszej  bazy.  Przysługuje  Państwu  także  prawo  do  żądania 
ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i 
przeniesienia danych.  W  przypadku  naruszenia  jakichkolwiek  zapisów  Ustawy  o  ochronie  
danych osobowych, mogą  Państwo  ponadto  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego,  tj.  
Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych. 
 

5. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez okres  jednego  roku  od  czasu  rozstrzygnięcia 
konkursu. 
 

6. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  koniecznym  warunkującym  udział  w  konkursie. 
Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  niemożność  udziału  w  konkursie. 

 


