
 

 

Regulamin Konkursu Przedszkolnego 
 „Stroik wielkanocny’’ 

 

 
 

 Organizator konkursu: 
 

Przedszkole Król Maciuś I w Lublinie ma przyjemność zaprosić dzieci z przedszkola Król 
Maciuś I wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie „Stroik wielkanocny” 
organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu.  
 

 Koordynatorzy konkursu: 
 

Marlena Barczak tel. 81 524 70 88 
Ewa Krzewińska tel. 81 524 70 88 
Magdalena Baj  tel. 81 524 70 88 
 

 Cel konkursu: 
 
 wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem; 
 zachęcenie dzieci oraz ich rodziców do wspólnych działań; 
 promowanie zwyczajów i tradycji świątecznych; 
 rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności; 
 wspieranie i wzmacnianie więzi rodzinnych; 
 wymiana doświadczeń i pomysłów 



 

 Wymogi techniczne: 
 

Zdjęcia wykonanych stroików należy przesyłać na e-mail wychowawców grup. 
 

 Zasady konkursu: 
 
Aby zostać uczestnikiem konkursu należy: 

 Zrobić „Stroik wielkanocny” według własnego, kreatywnego pomysłu. Sfotografować 

wspólnie wykonaną pracę i wysłać do wychowawcy grupy. Zdjęcia wysyłamy               

w terminie do 31.03. 2021 

 Na zamkniętej grupie przedszkola Król Maciuś I w dniach 06.04 –09.04. 2021r. 

odbędzie się głosowanie na najpiękniejszy „Stroik wielkanocny”. Wyniki głosowania 

zostaną ogłoszone 12.04.2021 

 W Jury zasiądzie Maciusiowa społeczność Wygra praca, która zdobędzie najwięcej 

kliknięć Lubię to!  

 Zostanie wyłonionych trzech zwycięzców z największą ilością głosów oddanych przez 

internautów. 

 Zwycięzcy plebiscytu Facebook oraz wszystkie biorące udział w konkursie rodziny 

otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

 Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie 

uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie 

jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, 

wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Wyraził 

zgodę, iż w razie wygranej - imię  i nazwisko zwycięzcy deklarowane w jego profilu na 

Facebook.com. Zdjęcie konkursowe oraz treść pod zdjęciem konkursowym, zostaną 

zamieszczone na stronie organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do 

konkursu.  

 

 Informacja nt. przetwarzania danych osobowych: 

 

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

dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest 

organizator konkursu Przedszkole Król Maciuś I będące częścią Educo BSH Sp. z o. o. z 

siedzibą w Lublinie przy ul. B. Paśnikowskiego 6.  

2) Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażając zgodę na udział w 

konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię i 

Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) przez Organizatorów Konkursu 

wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu oraz do publikacji danych 

osobowych (Imię i Nazwisko, wiek oraz nazwa placówki uczestnika) w przypadku 

otrzymania nagrody w konkursie.  



3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 1 roku od 

dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 

np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.  

4) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 


