
„Najciekawsze miejsca w mojej miejscowości” 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z grupy 6 – latków. 

 

Przedmiotem Konkursu jest autorskie zdjęcie krajobrazu, zabytku, pomnika, również przyrodniczego, 

interesującej budowli, budynku w naszym mieście lub okolicy. 

 

Cele konkursu: 

 

- rozbudzanie zainteresowania dzieci pięknem swojej miejscowości i ukazywanie jej różnorodności; 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsca zamieszkania i jego okolic (krajobrazu, zabytków również 

   przyrodniczych; 

- rozwijanie umiejętności fotograficznych dzieci przy pomocy rodziców; 

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 

- rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania; 

- próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na własną miejscowość; 

- zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu; 

- wychowanie patriotyczne dzieci, zapoznanie z miejscowymi zabytkami 

 

I. Regulamin Konkursu „Najciekawsze miejsca w mojej miejscowości” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny 

w Komorowie. 

2. Osobą koordynującą konkurs jest s. Brygida Kuraszewicz. 

3. Przedmiotem Konkursu jest autorskie zdjęcie ukazujące najciekawsze miejsce w okolicach miejsca 

zamieszkania. 

4. Tematem zdjęć może być krajobraz, zabytki, interesujące budowle, budynki, pomniki, również 

przyrodnicze w ciekawym otoczeniu, w naszym mieście lub okolicy. 

5. Prace należy dostarczać w formie papierowej - wydrukowane/wywołane zdjęcia formatu minimum 

15 cm x 21 cm lub w formacie większym, w technice kolorowej lub czarno-białej wraz z podpisaną  

w oznaczonych miejscach Kartą uczestnika (załącznik nr 1). Zdjęcie należy również przesłać w wersji 

elektronicznej na adres e-mail: biuro@przedszkolekomorow.pl (w celu zamieszczenia prac na stronie 

internetowej placówki i na Facebook przedszkola. 

6. Praca konkursowa jest wspólnym dziełem dziecka i opiekunów (rodziców, dziadków). 

7. Zdjęcie powinno zostać oznaczone na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, opis: tytuł zdjęcia, 

miejsce wykonania. Nie należy umieszczać żadnych innych danych. 

8. Prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę. 

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały 

udziału w żadnym konkursie. 

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. 

11. Konkurs trwa od 16.11. 2022 do 13.12.2022 r. 

12. Rozwiązanie konkursu nastąpi 19.12.2022 r. wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej organizatora. 

13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

14. Każda praca zostanie nagrodzona dyplomem. 



15. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, poprawność techniczna 

wykonanych zdjęć, zgodność z tematem konkursu. 

16. Prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej w przedszkolu. 

17. Przystępujący do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin.  

 

II. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs: 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac z imieniem i nazwiskiem autora 

na stronie internetowej placówki, na Facebook placówki.  

III. Informacja Administratora 
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO1, informuję: 
1) Administratorem jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. 

bł. Bolesławy Lament w Komorowie, ul. B. Prusa 4.  
Kontakt tel.: 22 759 12 75, e-mail: biuro@przedszkolekomorow.pl 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401 
3) Dane osobowe, podane dobrowolnie w karcie uczestnika i metryczce umieszczonej na pracy konkursowej, 

przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu „Najciekawsze miejsca w mojej 
miejscowości”, zgodnie Regulaminem konkursu, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 
dotyczą). 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, zgodnie z przepisami 
prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody) oraz zasadami określonymi przez Facebook. 

5) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie  
w granicach i przepisach prawa i z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu 
administratora.  

6) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 
Administratora, w tym profilowaniu. 

7) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub jego 
rozstrzygnięciu. 

9) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
…., udzieloną w dniu … w celu … Podpis osoby, której dane dotyczą. 

10) Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone 
spełnieniem przepisu prawa) 

11) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl) w zgodności  
z art. 77 RODO 

____________________________________________ 
1Rozporządzenie 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. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm. 
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