Dom Kultury „Kolorowa”
02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
tel. 22 867 63 95, 22 667 83 75
www.kolorowa.arsus.pl, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com
Warszawa, styczeń 2019 roku
Serdecznie zapraszamy przedszkola do udziału
w XV edycji konkursu plastycznego z cyklu „Wiosenne Tradycje”
W tym roku konkurs nosi nazwę

„Wielkanocne zwierzaki”
Patronat Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Bogdana Olesińskiego
Warunki uczestnictwa:
1. Każde przedszkole może zgłosić na Konkurs do pięciu prac wykonanych przez dzieci
uczęszczające do przedszkola.
2. Należy wykonać wybrane zwierzątko wielkanocne: baranek, kurczaczek, zajączek,
osiołek. Praca ma być przestrzenna i powinna zawierać akcenty świąteczne.
Technika wykonania dowolna. Przykładowe materiały: glina, plastelina, modelina,
krepina, papier, karton itp.
3. Do każdej pracy należy trwale przyczepić wypełnioną dokładnie (pismem drukowanym)
przywieszkę według wzoru zamieszczonego na stronie 2. Prawidłowo wypełniona
przywieszka jest warunkiem przyjęcia pracy na konkurs.
4. Prace należy dostarczyć do dnia 22 marca (piątek) 2019 r. do Domu Kultury
„Kolorowa”, 02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, pokój 230 lub 227- II
piętro w godz. 9.00 – 15.00. Termin jest ostateczny – po tym terminie prace nie będą
przyjmowane.
Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu Anna Zgutka
tel. 22 867 63 95, 22 667 83 75, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com

Dla zwycięskich placówek przedszkolnych przewidziane nagrody i dyplomy.
Ogłoszenie wyników i wernisaż wszystkich prac odbędzie się
12 kwietnia (piątek) 2019 r. w Domu Kultury „Kolorowa” o godz. 11.00
Wystawa prac, na którą zapraszamy dzieci z rodzicami i wychowawcami z wszystkich
placówek przedszkolnych, będzie czynna do 26 kwietnia br. Po zakończonej wystawie
prosimy odebrać swoje prace w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.
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WZÓR PRZYWIESZKI DO PRACY KONKURSOWEJ
nazwa i adres przedszkola

adres mailowy przedszkola/zgłaszającego pracę
nazwa grupy/wykonawcy indywidualnego
opiekun grupy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U.
z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, akceptuję warunki KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI Z CYKLU
WIOSENNE TRADYCJE pt. WIELKANOCNE ZWIERZAKI i wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie
danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru
telefonu oraz adresu e-mail. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych
danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym
czasie.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OŚRODEK KULTURY ARSUS W DZIELNICY URSUS
m.st. WARSZAWY.2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA PRZEDSZKOLI. 3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.4.W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zgłoszenia do
KONKURSU i związanych z nim obowiązków. Jednocześnie wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną
rejestrację przebiegu KONKURSU I WERNISAŻU oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego
materiału (TV, prasa, Internet itp.).
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organizator
Dom Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
współpraca
ARTANTRO
warsztaty etnograficzne i artystyczne
www.artantro.pl
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