
Międzynarodowy Konkurs Literacko - Plastyczny 

 „Nasze Emocje” 
 

Organizator: 

PRZEDSZKOLE NR 84  

UL. Z. AUGUSTA 17 

20-231 LUBLIN 

 

Cel konkursu:                                                  grafika:https://pixabay.com/pl/photos/bu%C5%BAka-emotikon-gniew-z%C5%82y-l%C4%99k-2979107/ 

 zwrócenie uwagi dzieci na istnienie różnych stanów emocjonalnych (uczuć); 

 inspirowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pracy twórczej; 

 zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli; 

 dzielenie się umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami; 

 wzbogacenie bazy metodycznej nauczycieli dotyczącej rozwijania kompetencji 

emocjonalnych u dzieci; 

 promowanie wierszy zawierających aspekt wychowawczy . 

 

Regulamin: 

1.Konkurs przeznaczony dla dzieci 6-letnich i ich nauczycieli. 

2. Zadaniem uczestników jest: 

 - napisanie przez nauczyciela wiersza dedykowanego dzieciom w wieku przedszkolnym 

związanego z wybraną emocją, którego celem będzie uświadomienie dzieciom czym  są 

emocje , poszerzanie wiedzy o uczuciach i sposobach ich wyrażania; 

- stworzenie przez dziecko ilustracji do wiersza napisanego przez nauczyciela. 

3.Placówka biorąca udział w konkursie może dostarczyć 2 prace,  

(1 praca = 1 wiersz wraz z ilustracją). 

4. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną manualną techniką plastyczną PŁASKĄ: 

rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone, w formacie A4 (orientacja 

pionowa), dziecko jeśli chce może samodzielnie podpisać swoją pracę w dowolnym miejscu 

na jej froncie (imię i inicjał nazwiska). Wiersz powinien być napisany czcionką Times New 

Roman (rozmiar 13, interlinia 1,5 wiersza, orientacja pionowa). 

WIERSZ  musi być wkomponowany w ilustrację wykonaną przez dziecko, powinien 

zawierać w kolejności:  tytuł, treść wiersza, imię i nazwisko autora. 

5. Prace należy przesłać w pliku PDF do 23.04.2021r. na adres mailowy: 

ppieta@p84.lublin.eu lub awolowicz@p84.lublin.eu w temacie maila wpisując: „Konkurs – 

Nasze emocje”. 

 

 

mailto:ppieta@p84.lublin.eu
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6. Wiadomość mailowa powinna zawierać następujące załączniki: 

Załącznik 1 - ilustrację z wierszem zapisaną w pliku PDF; 

Załącznik 2,3 - metryczki zapisane w PDF; 

Załączniki 4 - skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka; 

Załącznik 5 - skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie oświadczenia rodzica o zapoznaniu się 

z klauzulą informacyjną RODO; 

Załącznik 6 - skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez nauczyciela; 

Załącznik 7 - skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie oświadczenia nauczyciela o zapoznaniu 

się z klauzulą informacyjną RODO 

(można na jednym zdjęciu umieścić wszystkie zgody i oświadczenia tak, aby jego ostrość 

była zachowana). 

7. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Przedszkola nr 84 w Lublinie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących 

polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu, 

zamieszczenie pracy w e-booku „Nasze emocje”, który będzie rozesłany do wszystkich 

uczestników konkursu (drogą mailową) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach. Nadesłane prace nie podlegają 

zwrotowi. 

 

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja konkursowa wyłoni 3 najciekawsze prace, biorąc pod uwagę: zgodność  

z tematem, atrakcyjność i formę wypowiedzi (język dostosowany do percepcji dzieci w wieku 

przedszkolnym) oraz samodzielność dziecka przy tworzeniu pracy plastycznej 

odzwierciedlającej treść wiersza. Zostaną również przyznane trzy wyróżnienia. Autorzy tych 

prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30.04.2021r. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy w formie elektronicznej, 

które zostaną przesłane na podane w metryczce adresy mailowe.  

4. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana nie później niż 3 dni po zakończeniu obrad 

komisji na stronie: www.p84.lublin.eu oraz https://blizejprzedszkola.pl 

5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia 

wyników. 

6.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu. 

7. Osoby odpowiedzialne za przebieg Konkursu: 

Nauczycielki: Paulina Pięta, Honorata Wolska, Anna Wołowicz 

Kontakt telefoniczny – 81 466 70 28 

http://www.p84.lublin.eu/


8. Ze wszystkich nadesłanych prac powstanie elektroniczny tomik wiersz (e-book) pt.: „Nasze 

emocje”, który zostanie przesłany wszystkim uczestnikom na podany w zgłoszeniu adres  

e-mail. 

 

Postanowienia Końcowe: 

1. Przedszkole Nr 84 w Lublinie zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło 

ogłoszenie niniejszego regulaminu. 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej 

przedszkola i jest on tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia. 

 

Załącznik 2 

Metryczka wiersza nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela Tytuł wiersza 
Nazwa przedszkola, adres,  

nr telefonu, adres e-mail 

 

 

 

  

 

 

Załącznik 3 

Metryczka pracy dziecka. 

Imię i nazwisko dziecka 
Wiek 

dziecka 
Nazwa i adres przedszkola 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

( imię i nazwisko dziecka) 

 w międzynarodowym konkursie literacko-plastycznym „Nasze emocje” organizowanym 

przez Przedszkole nr 84 w Lublinie. 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 

2018r., poz. 1000) oraz RODO. 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy 

konkursowej mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 

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

                 miejscowość i data                                       czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Załącznik nr 5 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO, dostępną na 

stronie www Przedszkola nr 84 w Lublinie www.p84.lublin.eu (post dotyczący konkursu 

„Nasze Emocje”). 

 

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich
 
danych oraz 

ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

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

  
miejscowość, data                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna 

http://www.p84.lublin.eu/


 

 

Załącznik nr 6 

Zgoda nauczyciela na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę  

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

( imię i nazwisko nauczyciela) 

 na udział w międzynarodowym konkursie literacko-plastycznym „Nasze Emocje” 

organizowanym przez Przedszkole nr 84 w Lublinie. 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych 

osobowych (imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 

1000) oraz RODO. 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej mojej pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 

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

                 miejscowość i data                                        czytelny podpis nauczyciela 

 

 

Załącznik nr 7 

Oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO, dostępną na 

stronie www Przedszkola nr 84 w Lublinie www.p84.lublin.eu (post dotyczący konkursu 

„Nasze Emocje”). 

 

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem się z treścią 

klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich
 
danych oraz 

ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

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

miejscowość, data                                                                          podpis nauczyciela 

 

http://www.p84.lublin.eu/

