
PRZEGLĄD PLASTYCZNO-TECHNICZNY 

„Raz, dwa, trzy: tak przyrodę widzę ja, tak przyrodę widzisz Ty!” 

     

REGULAMIN PRZEGLĄDU 

§ 1 

Cel przeglądu 

Celem konkursu jest:  

- zachęcenie do wspólnej pracy rodziców z dziećmi, nauczycieli i dzieci  

- rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych  

- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej 

- rozwijanie zainteresowań edukacją przyrodniczo-botaniczną 

- dostrzeganie piękna i estetyki przyrody 

§ 2 

Organizatorzy przeglądu 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka,  

ul. Grażyny 10,  

20-605 Lublin, 

tel. 81 525-19-55  

e-mail: poczta@p33.lublin.eu 

 

oraz 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  

Filia nr 13 

ul. Grażyny 13, 

20-605 Lublin, 

tel. 81 525-08-85 

 

przy współpracy z Fundacją „Czy widzisz?” oraz Domem Kultury LSM 

 

 

2. Koordynatorzy konkursu:  

Dominika Furdyna 

Małgorzata Chwalewska 

mailto:poczta@p33.lublin.eu


§ 3 

Zakres terytorialny i uczestnicy 

Przegląd jest skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat, rodziców oraz nauczycieli z 

przedszkoli z całej Polski. 

§ 4 

Wymogi przeglądu 

1. Przegląd polega na odwzorowaniu załączonych 10 zdjęć przyrody (do wyboru), 

różnymi technikami plastyczno-technicznymi. 

2. Praca może być wykonana przez dzieci przy współpracy nauczycieli lub rodziców. 

3. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace.  

4. Nadesłane prace powinny mieć rozmiar A4. 

5. Do każdej pracy powinna być dołączona wydrukowana i wypełniona zgoda na 

udział w konkursie oraz metryczka (załącznik): 

- imię, nazwisko i wiek uczestnika,  

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana;  

- nazwę, telefon i adres e-mail placówki;  

6. Prace zapakowane prosimy przesłać/dostarczyć na adres:  

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka  

ul. Grażyny 10  

20 – 605 Lublin  

KONKURS „Raz, dwa, trzy, tak przyrodę widzę ja, tak przyrodę widzisz Ty!” 

7. Prace należy nadsyłać do dnia 6 maja 2022. Decyduje data otrzymania przesyłki 

przez Organizatora. 

8. Prace dostarczone na przegląd przechodzą na własność Organizatora (nie będą 

zwracane autorom). 

9. W sprawach nie objętych regulaminem, decydują Organizatorzy Przeglądu.  

10. Uczestnicy przystępując do Przeglądu i akceptując niniejszy Regulamin 

oświadczają, iż zgłoszona przez nich praca jest dziełem ich autorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2006 Nr 90 poz. 631). Wyrażają także zgodę na publikację zgłoszonej pracy przez 

Organizatorów na stronach internetowych: https://p33.lublin.eu/, 

https://www.mbp.lublin.pl/ i mediach społecznościowych 

https://www.facebook.com/mbplublin, https://www.facebook.com/mbplublin13 , 

oraz na stronie internetowej Fundacji „Czy widzisz?” 

https://www.facebook.com/czywidzisz  

https://p33.lublin.eu/
https://www.mbp.lublin.pl/
https://www.facebook.com/mbplublin
https://www.facebook.com/mbplublin13
https://www.facebook.com/czywidzisz


 

§ 5 

Finał przeglądu 

1. Finał przeglądu i wystawa prac nastąpi 20 maja 2022. Prace zostaną 

zaprezentowane na stronach internetowych Organizatorów. Prace będzie można 

oglądać w Domu Kultury LSM ul. Konrada Wallenroda 4A, 20-400 Lublin do dnia 3 

czerwca 2022 roku. 

2. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania 

drogą mailową do każdej placówki Przystąpienie do Przeglądu jest równoznaczne z 

akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników Przeglądu oraz wykorzystanie prac do ich 

upublicznienia na stronach internetowych Organizatorów. 

§ 6 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wglądu do takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) uprzejmie 

informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Przeglądu są 

Organizatorzy Przeglądu: Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie, MBP 

Lublin, Fundacja „Czy widzisz”. 

2) Opiekunowie prawni uczestników Przeglądu wyrażając zgodę na udział w 

Przeglądzie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię 

i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) przez Organizatorów Przeglądu 

wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przeglądu. 

3) Dane osobowe uczestników Przeglądu będą przetwarzane przez okres 1 roku od 

dnia zakończenia Przeglądu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 

np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.  

4) Uczestnikom Przeglądu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  


