
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu dla Dzieci i Rodziców 

Vademecum Przedszkolaka 
I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu dla Dzieci i Rodziców „Vademecum Przedszkolaka” jest 

Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole "Żyjmy zdrowo", zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu 

„Bezpieczeństwo dziecka 2”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej 

Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” i Fundację „Rozwód? Poczekaj!”.  

3. Adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli 

z warszawskiej dzielnicy Ursynów, biorących udział w programie „Bezpieczeństwo 

dziecka” (uczestnictwo w warsztatach profilaktycznych „Garść radości, szczypta 

złości”, „Stop nietolerancji”, „Pomagam, nie okładam” i/lub „Savoir-vivre”). 

4. Uczestnikiem konkursu może zostać zarówno Dziecko, które brało udział w warsztatach 

zorganizowanych na terenie przedszkola, jak i takie, które wraz ze swoim Rodzicem lub 

Opiekunem zapoznało się z treściami materiałów zamieszczonych na stronie 

zyjmyzdrowo.pl/dla-rodzicow.html. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II. Cele konkursu 

1. Konkurs dla Dzieci i Rodziców „Vademecum Przedszkolaka” organizowany jest 

w celach: 

1) Utrwalenia wiadomości i umiejętności nabytych podczas warsztatów w ramach 

realizacji programu „Bezpieczeństwo dziecka”; 

2) Promocji działań profilaktycznych wśród społeczności przedszkolnej w Dzielnicy 

Ursynów oraz o zasięgu warszawskim i ogólnopolskim; 

3) Rozszerzenia materiałów i działań edukacyjnych związanych z tematyką 

programów profilaktycznych na większą liczbę odbiorców poprzez publikację 

wybranych prac konkursowych oraz ich wykorzystanie podczas organizacji 

kolejnych warsztatów; 

2. Autorzy prac konkursowych oraz ich Rodzice decydują o możliwości wykorzystania 

przesłanych prac konkursowych przez Organizatora Konkursu. 

III. Kategorie konkursu 

1. Konkurs dla Dzieci i Rodziców organizowany jest w 4 kategoriach.  

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii, dostarczając 

do Organizatora maksymalnie jedną pracę z każdej kategorii. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prace konkursowe mogą zostać wykonane samodzielnie przez Dziecko lub z pomocą 

Rodzica lub Opiekuna. 

4. Zadania konkursowe w ramach poszczególnych kategorii: 

a. Warsztatowe puzzle – wykonanie pracy plastycznej lub z wykorzystaniem 

grafiki komputerowej w formie puzzli składających się z elementów 

związanych z wybranymi warsztatami; 

b. Zgaduj zagadkę – ułożenie rymowanej zagadki językowej, związanej 

z tematyką wybranych warsztatów; 

c. Memo-emocje – wykonanie pracy plastycznej lub z wykorzystaniem grafiki 

komputerowej w formie gry typu memory (pary pasujących do siebie 

obrazków) zawierającej obrazki związane z emocjami; 

d. Mój sposób na złość – fotografia lub plakat przedstawiająca/y wybrany 

sposób lub kilka sposobów na nieagresywne pozbycie się złości.  

IV. Zgłoszenie i dostarczenie prac konkursowych 

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje Rodzic, wysyłając wiadomość mailową 

na adres Organizatora ewa@zyjmyzdrowo.pl w terminie do 12.12.2020r. W tytule 

wiadomości należy wpisać Zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie, a w treści imię 

i nazwisko uczestnika, nazwę przedszkola oraz kategorię pracy konkursowej. 

2. Pracę konkursową wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą zgłoszeniową należy 

dostarczyć w terminie do 23.12.2020r. do swojego Przedszkola lub na adres mailowy 

Organizatora.  

3. Rekomenduje się mailowe przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe 

w sposób zaszyfrowany. 

4. Formularz Karty zgłoszeniowej zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia doręczenia pracy konkursowej wysłanej 

mailowo, prosimy o kontakt telefoniczny. 

V. Podsumowanie konkursu i nagrody 

1. Zgłoszone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która 

wyłoni zwycięzców w każdej z kategorii. 

2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie dla Dzieci i Rodziców otrzyma imienny 

dyplom. 

3. Organizator przewiduje nagrody-wyróżnienia dla Uczestników, które przyznane 

zostaną oddzielnie dla każdej z kategorii konkursu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.12.2020r. 

Kontakt do Organizatorów konkursu: 

Ewa Kraszpulska: ewa@zyjmyzdrowo.pl, 607 282 741, 

Małgorzata Sałacińska: m.salacinska@zyjmyzrowo.pl 

mailto:ewa@zyjmyzdrowo.pl
mailto:m.salacinska@zyjmyzrowo.pl


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla Dzieci i Rodziców 

Organizowanego przez Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole „Żyjmy zdrowo” 

 

Karta zgłoszenia udziału w Konkursie dla Dzieci i Rodziców 

„Vademecum Przedszkolaka” 
 

Imię i nazwisko dziecka – autora pracy konkursowej: 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego pracę konkursową: 

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

Numer telefonu, email kontaktowy: ..…………………………………………………………… 

Nazwa przedszkola ……………………………………………………………………………... 

Adres przedszkola ………………………………………………………………………………. 

Nazwa grupy ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………………. 

Kategoria dostarczonej pracy konkursowej: Warsztatowe puzzle, Zgaduj zagadkę, Memo-

emocje, Mój sposób na złość* (*zaznaczyć właściwe) 

Tytuł pracy konkursowej ………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

 zgłoszona praca konkursowa jest wytworem mojego autorstwa i autorstwa mojego 

dziecka i nie narusza praw autorskich innych osób; 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie 

zgłoszonej pracy konkursowej przez OPP „Żyjmy zdrowo” w celach: 

a. organizacji i realizacji konkursu (przesłanie pracy konkursowej 

do Organizatora, wyłonienie zwycięzców, zorganizowanie wystawy 

pokonkursowej) 

b. opublikowania wyników konkursu i wybranych prac konkursowych 
na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w mediach 

społecznościowych)* 

c. w celach edukacyjnych (wykorzystanie stworzonej pracy konkursowej przy 

realizacji warsztatów dla dzieci, organizowanych przez OPP „Żyjmy 

zdrowo”)* 

d. w celach promocyjnych (promujących działalność edukacyjną 

i profilaktyczną OPP „Żyjmy zdrowo” na stronie internetowej Organizatora, 

na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, w ulotkach 

informacyjnych)* 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię, 

nazwisko, nazwa przedszkola) jako autora pracy konkursowej na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatora konkursu oraz 

na wystawach związanych z realizacją konkursu.* 

 (*niepotrzebne skreślić) 

 Zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu  i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym, w celach wynikających z organizacji konkursu. 

Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie 

i Szkole „Żyjmy zdrowo”, zwany dalej Organizatorem konkursu; 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda; 

3. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie; 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo 

do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa UOD, gdy uznam, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO). 

 

 

 

………………………………………………. 

       (data) 

 

 

……………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy dostarczyć na adres mailowy 

Organizatora konkursu lub do Przedszkola, do którego uczęszcza Dziecko – Uczestnik 

konkursu. 


