
REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA DZIECI „NIE DAJ SIĘ KORONAWIRUSOWI”                  

NA PODSTAWIE „BAJKI O KORONAWIRUSOLANDII”   

(autor: psycholog poradni Aleksandra Szygendowska) 

§ 1.  Celem Konkursu jest:  

1. obniżenie lęku najmłodszych w związku z panującą obecnie na Świecie i w kraju sytuacją epidemii; 

2. poszerzenie zasobów rodziców i dzieci dotyczących radzenia sobie ze zjawiskiem epidemii; 

3. rozwój wiedzy najmłodszych o zdrowego stylu życia, o Świecie i społeczeostwie oraz o czynnikach 

profilaktycznych; 

4. rozwój umiejętności plastycznych dzieci; 

5. wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez inspirowanie do wspólnych działao rodziców i dzieci. 

§ 2.  Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 12 w Warszawie.  

Adres Organizatora: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12, Dzielna 1a, Warszawa, tel. 22 

636 66 99; mail: sekretariat@ppp12.waw.pl.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

§ 3.  Założenia organizacyjne  

1. Nagrody współfinansowane są we współpracy z wydawnictwem Egmont.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu, w pięciu kategoriach wiekowych:  

1) dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata – kategoria 1 

2) dzieci w wieku przedszkolnym 5 – 6 lat – kategoria 2 

3) uczniowie w wieku 7-9 lat – kategoria 3 

4) uczniowie  w wieku 10 -11 lat – kategoria 4 

5) uczniowie w wieku  12 – 13 lat – kategoria 5 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Udział polega na wykonaniu ilustracji do „Bajki o Koronawirusolandii” znajdującej się na stronie 

Poradni, w zakładce „wiedza dla Ciebie” a także dodatkowo w dwóch najstarszych kategoriach 

wiekowych (4 i 5) opracowaniu słowniczka profilaktycznego. Prace nadesłane na Konkurs za 

pośrednictwem poczty elektronicznej powinny byd przesłane w formie zdjęcia z rozszerzeniem jpg 

obrazującego wykonaną pracę plastyczną i dodatkowo drugiego zdjęcia obrazującego pracę 

edukacyjną (dotyczy dzieci z kategorii wiekowej 4 i 5). Prace muszą byd pracami własnymi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi,  nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na 

Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

5. Prace przedstawione na zdjęciu 1 mogą byd wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, 

kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) w formie obrazka, komiksu,  kilku obrazków 

scalonych w 1 zdjęcie.  Po wykonanej pracy plastycznej należy wykonad dobrej jakości zdjęcie 
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obrazujące wykonaną pracę, które  należy przygotowad  w formacie JPG i wysład na adres 

poradni. Dozwolona jest forma kolażu zdjęciowego ujmującego na jednym zdjęciu kilka obrazków. 

Ważne jest, by praca była czytelna. Dodatkowo zadaniem dziecka jest przy pomocy rodzica 

dowiedzied się, co oznaczają oznaczone na koocu tekstu wyszczególnione dodatkowe słowa. Dla 

dzieci z kategorii wiekowej 4-5 oprócz pracy plastycznej opisanej powyżej wymogiem jest 

dołączenie drugiego zdjęcia w formacie jpg zawierające słowniczek pojęd wraz z wyjaśnieniami 

tych definicji.  

6. Tematyka prac powinna obejmowad:  

1) przebieg historii opisanej w bajce oraz 

2) elementy dotyczące dbałości o zdrowe życie mogące pomagad w walce z wirusem 

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

prawa własności złożonych egzemplarzy prac.  

8. Zdjęcia nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

9. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie maili w procesie wysyłki.  

10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej nr 12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu.  

§ 4.  Ocena prac konkursowych.  

1. Etap I:  Każde dziecko (rodzic w imieniu dziecka) może wysład na Konkurs 1 pracę. W przypadku 

kilku prac różnych dzieci w jednej rodzinie dopuszczalne jest wysłanie kilku maili.                  

2. Etap II: Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora rozstrzygnie Konkurs wyłaniając 

laureatów. 

3. W każdej kategorii wiekowej wygrywa jedna praca. 

4. Prace należy nadsyład e mailem na adres: sekretariat@ppp12.waw.pl z dopiskiem w nagłówku 

maila „Bajka o Koronawirusolandii - konkurs - kategoria wiekowa [tu należy wpisać numer kategorii 

– określony w § 3 ust. 2]”.  

W treści maila należy podad: imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna, imię i wiek dziecka1.  

5. Prace należy nadsyłać w terminie do 16 kwietnia 2020r. 

6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez 

Dyrektora Poradni PP nr 12. 

7. Przed przedłożeniem zdjęd Komisji Konkursowej, Organizator oznaczy je kodem autora oraz 

właściwą kategorią wiekową. 

                                                             
1
 w trybie art. 6 ust. 1 lit a 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).  
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8. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

1) trafnośd doboru tematu pracy,  

2) jakośd wykonania,  

3) oryginalnośd,  

4) stopieo trudności wykonania.  

9.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

§ 5.  Ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Poradni 

www.ppp12.waw.pl 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu    

w terminie do 30 kwietnia 2020r.  

3. Od 30 kwietnia prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą 

prezentowane na wystawie pokonkursowej (w galerii na stronie internetowej Poradni) 

 § 6.  Nagrody 

1. Organizator przyzna pięd nagród głównych, po jednej w każdej z kategorii wiekowych. 

2. Nagrodami będą gry wydawnictwa EGMONT.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnieo w przypadku wysokiego 

poziomu artystycznego Konkursu. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną wysłane drogą 

elektroniczną.  

§ 7.  Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zezwoleniem2 i nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: zamieszczenia na stronie internetowej 

Poradni oraz w innych formach utrwaleo nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 

magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 

pamięci komputera), druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, a także 

prezentowania prac na wystawach w Poradni.  

2. Osoby nadsyłające prace konkursowe drogą elektroniczną, czyli zdjęcia swoich prac oraz dane 

osobowe w postaci: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jak również 

imię dziecka i wiek wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych 

osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit a 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 

                                                             
2
 Zgodnie z przepisami ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) 



uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).  

3. Informacja Administratora 

W trybie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 

2016r, dalej RODO, informuję: 

1) Administratorem Paostwa danych osobowych jest organizator konkursu - Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 12 w Warszawie ul. Dzielna 1A, tel. 22 636 66 99.   

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felioska 604270401 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 

dotyczą), w celu przeprowadzenia konkursu profilaktycznego dla dzieci „Nie daj się 

koronawirusowi” na podstawie „Bajki o koronawirusolandii”, którego zasady określono 

powyżej, w treści niniejszego regulaminu. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

5) Dane osobowe mogą byd przekazywane wyłącznie odbiorcom, z którymi zawarto umowę 

przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o archiwizacji. 

7) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału lub rozstrzygnięcia 

konkursu. 

9) Cofnięcie zgody może mied następującą formę: Cofam moją zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez ……nr … w Warszawie, udzieloną w dniu … w celu … Podpis osoby, której 

dane dotyczą.  

10) Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących jej danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

11) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieśd skargę do organu nadzorczego                 

w zgodności z art. 77 RODO. 


