
 

MÓJ TATA i JEGO WYMARZONY POJAZD 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków z Siekierek i Czerniakowa 

 
Organizator  Dom Kultury DOROŻKARNIA 

ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa  

Odbiorcy    Konkurs realizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym w trzech grupach 

wiekowych:  

• od lat 3 do lat 4 

• powyżej lat 4 do lat 5 

• powyżej lat 5 do lat 6. 

Tematyka prac Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej, którego 

bohaterem będzie tata oraz jego wymarzony pojazd. Zachęcamy, by 

przed przystąpieniem do pracy dzieci dowiedziały się od swoich tatusiów, 

o jakim pojeździe marzą. O aucie, motocyklu, rowerze? A może o wielkim 

autobusie, niezwykłym pojeździe kosmicznym albo helikopterze? Dobrze, 

by dzieci poznały jak najwięcej szczegółów dotyczących pojazdu (kolor, 

wyposażenie, niezwykłe funkcje) i umieściły je w swoich pracach. 

Zgłoszenia  • Termin nadsyłania prac: 3 września 2019 rok. 

• Prace należy dostarczyć razem z Kartą uczestnictwa. 

Zasady • Z każdego przedszkola można zgłosić dowolną ilość prac w każdej grupie 

wiekowej, ale jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę. 

• Format prac – maksymalnie A3.  

• Technika: prace płaskie: malarstwo, rysunek, tkanina, grafika.  

• Każda praca na odwrocie musi mieć naklejoną  KARTĘ UCZESTNIKA. 

• Jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

samodzielność wykonania pracy, indywidualny charakter pracy, 

poziom artystyczny, zgodność z tematem, estetykę wykonania.  

• Prace, które nie spełniają wymagań, nie będą brane pod uwagę w ocenie 

jury. 

• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, 

reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

• Prace przechodzą na własność organizatorów. 

Finał • Rozdanie nagród i otwarcie wystawy  odbędzie się w dniu 15 września 

2019 roku, o godz. 15.00 podczas  Święta Siekierek w Dorożkarni . 

• Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu. 

• Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Dorożkarni (z 

podaniem imienia i nazwiska, wieku uczestnika oraz placówki, z której 

napłynęła praca). 



 

Ochrona 

danych 

osobowych 

• Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie.  

• Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dom 

Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. 

Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa. 

• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: iod-dor@kamus.pl w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.  

• Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności 

w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i 

wręczenia nagród), w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia 

możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 4 

lit. a) Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).  

• Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, 

m.in. sponsorom nagród, podmiotom świadczącym usługi księgowe, 

dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym 

usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane 

uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące 

przepisy prawa.  

• Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych 

zamieszczona jest na stronie: http://www.dorozkarnia.pl/klauzula-

informacyjna-rodo/  

Koordynatorki 

konkursu 

Agata Grabiec e-mail: agata.grabiec@dorozkarnia.pl  

 Iwona Okupska e-mail: iwona.okupska@dorozkarnia.pl, tel. 22 841 91 22 
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