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Regulamin konkursu plastycznego
„Wiem jak oszczędzać wodę!”
dla przedszkolaków w Wysokiem Mazowieckiem
1. Organizator
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
przy współpracy z
Przedszkolem Miejskim nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie

2. Cel konkursu
• formowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków w zakresie oszczędzania wody
oraz zasad jej racjonalnego wykorzystywania,
• promowanie oszczędzania wody w życiu codziennym,
• kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska,
• rozbudzenie świadomości proekologicznej wśród dzieci,
• zachęcanie do kreatywnego szukania sposobów na oszczędzanie wody i dbania o jej
czystość,
• kształtowanie wrażliwości artystycznej.

3. Temat pracy
Uczniowie mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat zasad oszczędzania
wody i korzyści z nich płynących.

4. Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkolaków z terenu miasta Wysokie
Mazowieckie. Organizatorzy nagrodzą autorów trzech najlepszych prac w dwóch
kategoriach wiekowych:
a. 3 - 4 latki,
b. 5 - 6 latki.

5. Wymogi techniczne pracy
Technika pracy konkursowej: praca płaska wykonana samodzielnie przy zastosowaniu
dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.).
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Rozmiar pracy: format A3.
Ocenie podlegać będzie:
• zgodność z tematem i z wymogami technicznymi konkursu,
• samodzielność wykonania,
• pomysłowość i dobór materiałów,
• estetyka wykonania,
• siła przekazu.
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6. Termin konkursu
Termin zgłoszenia prac: 18.03.2022 r.

7. Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie wykonaną
pracę. Formularz zgłoszeniowy należy przykleić na odwrocie pracy (załącznik nr 1).
Zgłoszenia (praca i załączniki) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie
z dopiskiem: Konkurs „Wiem jak oszczędzać wodę!
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Przedstawiciel Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie:
Anna Sienicka
e-mail: asienicka@zwkiec.pl
tel. 86 275 08 88 wew. 27
Przedstawiciel Przedszkola Miejskiego nr 2
ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Diana Dzierżko
e-mail: dianadzierzko@wp.pl
tel. 86 275 24 81
Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie będą odsyłane.

8. Wyłonienie zwycięzców
Komisja konkursowa powołana przez organizatora spośród złożonych prac wybierze 3
najlepsze prace (I, II i III miejsce) w każdej z 2 kategorii wiekowych. W konkursie mogą
zostać również przyznane wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Dniu Światowego Święta Wody tj. 22.03.2022
r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, natomiast laureaci
konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej oraz zaproszeni na
wręczenie nagród do Przedszkola Miejskiego nr 2, ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie
Mazowieckie.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
plastycznego „Wiem jak oszczędzać wodę”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS PLASTYCZNY „WIEM JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ!
Imię i nazwisko autora pracy

Nazwa przedszkola i adres, nr telefonu, e-mail

Wiek
Imię i nazwisko opiekuna
Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych dziecka tj. imię i nazwisko,
wizerunek, wiek w celu przeprowadzenia i
zorganizowania konkursu organizowanego przez
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem.
Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam
zgodę na wykorzystanie pracy w druku, publikacje
na stronie internetowej lub w innych miejscach w
celu prezentacji wyników konkursu. Oświadczam,
że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w
sposób świadomy, zaś administrator danych przed
wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi
informację, o których mowa w art. 13 i 4 RODO, w
tym informację o możliwości cofnięcia zgody.

podpis rodzica/opiekuna

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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, RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana/ Pani jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Wysokiem Mazowieckiem zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operację przetwarzania Pani/ Pana
danych osobowych.
2. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu
organizowanego przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem i
mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnie składanego oświadczenia.
4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, wniesienie skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka nie podlegają profilowaniu.
6. Wyrażona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/ Pana dziecka jest
niezbędne do wzięcia udziału Pani/ Pana dziecka w konkursie, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość wzięcia udziału przez Pani/ Pana dziecko w konkursie.
7. Dane osobowe, Pani/ Pana dziecka będą przechowywane przez czas organizacji konkursu oraz przez okres przewidziany
dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

......................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

