
REGULAMIN 

III POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO 

„SENSORY WORD”  

 

I. Organizator 

Konkurs organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie. Koordynatorkami 

działań konkursowych są nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie:  

Izabela Lewis, Agnieszka Śpiewak oraz Monika Kisiel. 

Patronat honorowy objął Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński. 

Dane kontaktowe: 

Adres: Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa,  

tel. 515 286 538, e -mail: pm2wlodawa@gmail.com 

II. Cele konkursu: 

- motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego, 

- nauka języka obcego poprzez zabawę i działalność plastyczną, 

- pobudzanie zmysłów dzieci poprzez dostarczanie im ciekawych wrażeń, 

- usprawnianie przetwarzania bodźców sensorycznych oraz motoryki małej,  

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci, 

- uwrażliwienie na estetykę wykonywanej pracy, 

- zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wartościowego spędzania czasu z rodziną. 

III. Zasady konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z powiatu włodawskiego w wieku 4-6 lat. 

2. Zadaniem dziecka jest wybranie wyrazu w języku angielskim i przedstawienie go za 

pomocą tego, co ten wyraz oznacza np. słowo FEATHERS [pióra] powinno być ułożone  

z wykorzystaniem piór, słowo COFFEE [kawa] ułożone z ziaren kawy itp. Odbiorca po 

zobaczeniu materiału, z którego wykonana jest praca, powinien zrozumieć znaczenie 

przedstawionego wyrazu. Praca może być wykonana w dowolnym formacie. Atutem pracy 

sensorycznej będą dodatkowe elementy plastyczne pasujące do wybranego słowa.  

3. Dopuszczalna jest pomoc innej osoby (rodzica lub rodzeństwa) podczas wykonania pracy 

plastycznej. 

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

5. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

konkursu. 



6. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: estetykę wykonania, pomysłowość, wkład 

pracy oraz poprawną pisownię angielskich wyrazów. 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.  

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

8. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola 

Miejskiego nr 2 we Włodawie oraz na przedszkolnym kanale YouTube w formie prezentacji 

multimedialnej.  

IV. Terminarz konkursu: 

1. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie lub wysłać pocztą  

na adres placówki do dnia 22.03.2023 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

2. Praca powinna być podpisana na odwrocie. Podpis powinien zawierać następujące 

informacje: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę placówki, w tym nazwę grupy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.03.2023 r. na stronie internetowej Przedszkola 

Miejskiego nr 2 we Włodawie www.pm2.wlodawa.eu w zakładce /ogłoszenia/. 

4. Miejsce i termin uroczystego wręczenia nagród zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Organizatora i przekazany uczestnikom. 

5. W przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających wręczenie nagród i upominków, 

prześlemy je pocztą lub dostarczymy do placówki, do której uczęszcza dziecko. 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację. 

2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe 
uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu. 

6. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

HAVE FUN AND GOOD LUCK! 

 

 

 

 

 

http://www.pm2.wlodawa.eu/


 

załącznik nr 1 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

do 

III POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO 

„SENSORY WORD” 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu zgłaszam udział: 

 

1. Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy: 

 

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

2. Nazwa placówki oraz numer telefonu: 

 

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

 

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

3. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej dziecko oraz numer kontaktowy: 

 

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

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej: 

 

 

 



załącznik nr 2 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 - oświadczam, że:  

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: 

 imienia i nazwiska, nazwy i adresu placówki oświatowej oraz nazwy grupy przedszkolnej;  zdjęcia  
z wizerunkiem mojego dziecka,  w tym publikacji tych danych na stronie internetowej Przedszkola 
Miejskiego nr 2 we Włodawie,  kanale youtube Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie: 

https://www.youtube.com/@przedszkolemiejskienr2wewo578 i w lokalnych mediach oraz 
materiałach promocyjnych Administratora, w związku z udziałem dziecka w III POWIATOWYM 
KONKURSIE JĘZYKOWO – PLASTYCZNYM „SENSORY WORD”, organizowanym przez Przedszkole 
Miejskie nr 2 we Włodawie. 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

………………………………………………………………... 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją III POWIATOWEGO KONKURSU 

JĘZYKOWO – PLASTYCZNEGO „SENSORY WORD” jest Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie, 22-

200 Włodawa, ul. Sierpińskiego 4; tel.: 515 286 538, e-mail: pm2wlodawa@gmail.com 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych realizowanych przez Administratora można 

się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: pm2wlodawa@gmail.com   

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji III POWIATOWEGO KONKURSU 

JĘZYKOWO – PLASTYCZNEGO „SENSORY WORD”. Dane osobowe będą przetwarzane przez  okres 

niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych  

w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy 

osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę.   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. RODO.   

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

https://www.youtube.com/@przedszkolemiejskienr2wewo578
mailto:pm2wlodawa@gmail.com
mailto:pm2wlodawa@gmail.com

