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REGULAMIN I MIEJSKIEGO KONKURSU RODZINNEGO 

PT. „PANI WIOSNA” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki, na jakich odbywa się I Miejski 

Konkurs Rodzinny pt. „Pani Wiosna”. 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym w 

dalszej części „Regulaminem”, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola 

Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku, stronie www.poziomkabialystok.pl oraz 

przekazany drogą e-mail do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych 

znajdujących się na terenie Miasta Białegostoku. 

4. Konkurs odbędzie się w terminie od 22 lutego do 13 marca 2017r. w Białymstoku. 

Rozdział II 

Organizatorzy 

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z siedzibą  

w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2. 

Rozdział III 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy: postaci przestrzennej „Pani Wiosny”.  

Rozdział IV 

Praca Komisji Konkursowej 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

I etap: 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego 

POZIOMKA w Białymstoku dnia 14 marca 2017r. dokona pierwszego wyboru 

zwycięskich prac. 

2. Komisję Konkursową tworzą trzy osoby, którym przewodniczyć będzie 

Przewodniczący Komisji.  

3. Prace Komisji są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych do niej 

przedstawicieli i dotyczą dokonania wyboru 3 zwycięskich prac. 

4. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wybiera jego laureatów. 

5. Komisja przyzna 3 nagrody główne zwycięzcom 3 pierwszych miejsc (I, II, III 

miejsce).  

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

II etap: 

1. Drugiego etapu wyboru spośród pozostałych prac dokonują internauci na profilu 

facebookowym Przedszkola Niepublicznego Poziomka znajdującym się pod adresem 

https://www.facebook.com/poziomkabialystok/ w terminie od 14 marca od godz. 

12:00 do 19 marca do godziny 23:59. 
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2. Na facebooku Przedszkola Niepublicznego Poziomka zostaną zamieszczone prace 

uczestników w formie zdjęć. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszonych prac 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru 20 najlepszych prac, które 

wezmą udział w głosowaniu internautów. 

3. Internauci głosują na zwycięzców 3 pierwszych miejsc (I, II, III). Będą to te prace, 

których zdjęcia otrzymają największą liczbę polubień.  

4. Internauci dokonują wyboru jawnie, każda osoba może zagłosować na dowolną liczbę 

prac, warunkiem koniecznym jest polubienie pracy konkursowej oraz profilu 

facebookowego Przedszkola Niepublicznego Poziomka w Białymstoku znajdującej się 

pod adresem: https://www.facebook.com/poziomkabialystok/, wówczas oddany głos 

będzie ważny.  

5. Dodatkowo jedna spośród wszystkich przesłanych prac otrzyma Nagrodę Dyrektora, 

którą przyzna Dyrektor Niepublicznego Przedszkola POZIOMKA mgr Joanna Misiuk. 

Rozdział V 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w I Miejskim Konkursie Rodzinnym pt. „Pani Wiosna” jest bezpłatny. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym: 2,5-6 letnich i ich 

rodzin. 

3. Uczestnikiem konkursu jest dziecko oraz jego zespół tworzony np. wspólnie z 

rodzicem, rodzeństwem, dziadkami.  

4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, w tym z jednego 

przedszkola maksymalnie można zgłosić 4 prace.  

5. Każda praca powinna zawierać dane Uczestnika tj.: imię i nazwisko dziecka, dane 

kontaktowe Przedszkola, dane kontaktowe Rodziców (w przypadku prac 

indywidualnych) zawarte w załączniku nr 1. 

6. Rodzice/opiekunowie przyjmują do wiadomości, iż przygotowana przez nich oraz ich 

dziecko praca konkursowa z chwilą jej zgłoszenia do udziału w konkursie przechodzi 

na własność organizatora i nie będą oni rościć do niej żadnego prawa.  

7. Rodzice/opiekunowie oświadczają, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka ( zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016r. poz.992 z późn. zm.). 

Jednocześnie wyrażają zgodę bez roszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego 

tytułu na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku swojego 

dziecka oraz wspólnej pracy konkursowej w formie fotografii, która zostanie 

umieszczona na stronie internetowej, facebooku, gazetce Przedszkola Niepublicznego 

POZIOMKA w Białymstoku w celu wyłonienia zwycięzców w/w konkursu oraz 

przekazaniu informacji o wynikach co poświadczą czytelnym podpisem na załączniku 

nr 2. 

8. W konkursie wezmą udział wszystkie prace dostarczone do Przedszkola 

Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku w terminie od 22 lutego do 13 

marca 2017r. w godzinach 6:30-17:30. 

9. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych prac będzie brała pod uwagę 

następujące kryteria: 
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 przestrzenność pracy, 

 prezentację ogólną, estetykę i staranność, 

 kolorystykę, 

 pomysłowość i oryginalność, 

  zespołowość. 

Rozdział VI 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu odbędzie się 14 marca 2017r o godzinie 12:00 

na profilu facebookowym Przedszkola Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku 

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/poziomkabialystok. 

2. Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu oraz Nagrody Dyrektora odbędzie się 20 

marca 2017r. na profilu facebookowym Przedszkola Niepublicznego POZIOMKA w 

Białymstoku pod adresem: https://www.facebook.com/poziomkabialystok oraz na 

stronie internetowej Przedszkola pod adresem: http://poziomkabialystok.pl  

3. Wręczenie wszystkich nagród zarówno przyznanych przez Komisję, internautów oraz 

Nagrody Dyrektora odbędzie się w Pierwszy Dzień Wiosny tj. 21 marca 2017 r. o 

godzinie 10:00 w Przedszkolu Niepublicznym POZIOMKA w Białymstoku, o czym 

zwycięzcy zostaną poinformowani droga mailową. 

Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka 

w Białymstoku (ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15 -181 Białystok) lub pod nr tel. 786 898 777 

a także drogą e-mail: biuro@poziomkabialystok.pl  

 

   
 

 

Zapraszamy do wzięcia 

udziału i życzymy powodzenia! 

 

Joanna Misiuk 
dyrektor 

Przedszkola Niepublicznego Poziomka 

w Białymstoku 
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Załącznik nr 1- Dane uczestnika konkursu 

 
I MIEJSKI KONKURS RODZINNY pt. „Pani Wiosna” 

Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

Wiek 

 

 

 

Pieczęć nagłówkowa Przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy oraz e-mail do 

rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 2- Oświadczenie Rodzica/prawnego opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 
 

My, niżej podpisani …………………………………… i ………..……….……………………  
    imię i nazwisko matki   imię i nazwisko ojca 

 

w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej  wykonanej wspólnie z naszym   dzieckiem  

 

.................................................................................................................................. 

imię i nazwisko dziecka 

 na I Miejski Konkurs Rodzinny pt. „Pani Wiosna”  

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

 
oświadczamy, iż: 

 

1. Przyjmujemy do wiadomości iż przygotowana przez nas oraz nasze dziecko praca 

konkursowa z chwila jej zgłoszenia do udziału w konkursie przechodzi na własność 

organizatora i nie będziemy rościć do niej żadnego prawa.  

2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych 

osobowych naszego dziecka ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U z 2016r. poz.992 z późn. zm.).  

3. Wyrażamy zgodę bez roszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu na 

nieograniczone czasowo  i terytorialnie wykorzystanie wizerunku naszego dziecka 

oraz przygotowanej wspólnie pracy konkursowej w formie fotografii, która zostanie 

umieszczona na stronie internetowej, facebooku, gazetce Przedszkola Niepublicznego 

POZIOMKA w Białymstoku w celu wyłonienia zwycięzców w/w konkursu oraz 

przekazaniu informacji o wynikach. 

 
 

 

Białystok, …………………… 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

….................................................   ….................................................... 
(czytelny podpis matki /prawnego opiekuna)                                         (czytelny podpis ojca /prawnego opiekuna) 
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