
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu dla rodziców dzieci z PM 173  
 

„Recyklingowa magia karnawału”  

 

konkurs w ramach realizacji projektu zgłoszonego do WFOŚiGW 
 

§1. Cele konkursu: 

1. Kultywowanie polskich tradycji związanych z karnawałem. 

2. Podnoszenie świadomości na temat negatywnych skutków nadmiernej produkcji śmieci. 

3. Popularyzacja filozofii „zero waste”. 

4. Rozwijanie współpracy między rodzicami i przedszkolem.  

5. Pogłębianie relacji rodzic – dziecko.  

 

 

§2. Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi,  
al. Wyszyńskiego 62, tel. 507 030 135, email e.piatkowska@pm173.elodz.edu.pl 

2. Konkurs ma zasięg wewnątrz przedszkolny i skierowany jest do wszystkich rodziców/opiekunów 

dzieci uczęszczających do PM173. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas balu karnawałowego w dniu 5 lutego 2021r. oraz 

opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.pm173lodz.wikom.pl  oraz profilu FB 

placówki.  

4. Koordynatorzy konkursu: Eliza Piątkowska, Agnieszka Krajewska 

 

 

§3. Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przygotowanie dla swojego dziecka stroju na bal kar-

nawałowy organizowany na terenie przedszkola w dniu 5 lutego 2021r. zgodnie z regulaminem 

konkursu.  

 

§4. Przebieg konkursu: 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują strój karnawałowy dla swojego dziecka na bal z wykorzysta-
niem surowców wtórnych. Strój przynoszony jest do przedszkola w dniu balu. 

2. Wykonany strój musi być bezpieczny dla dziecka i innych uczestników balu. 

3. Dziecko musi mieć możliwość swobodnego poruszania się w nim. 

4. Wszyscy rodzice otrzymają podziękowania za przygotowanie stroju w ramach konkursu. 

5. Podczas balu z każdej grupy przedszkolnej zostanie wybrany jeden strój, którego twórca otrzyma 

nagrodę rzeczową finansowaną ze środków WFOŚiGW w ramach realizacji projektu „Rycerze 

recyklingu segregują i przetwarzają odpady”. 

6. Wykonane stroje zostaną zwrócone uczestnikom. 

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 

podmiotom trzecim. 

8. Przekazując pracę na konkurs uczestnik (rodzic) zgadza się na umieszczenie zdjęcia pracy na stro-

nie internetowej http://www.pm173lodz.wikom.pl/ oraz profilu FB „Przedszkole Miejskie nr 173  
w Łodzi” 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), dalej zwanego RODO informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 173, 94-047 Łódź al. ks. kard. S. Wy-

szyńskiego 62. Kontakt z Administratorem w sprawach danych osobowych może być realizowany listownie na adres: al. ks. 

kard. S. Wyszyńskiego 62, Łódź, a także przez drogą elektroniczną na adres mailowy iod@rodoon.eu. 

2. Przetwarzamy Państwa dane w celu :  

- zgłoszenia i przystąpienia dziecka do wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Recyklingowa magia karnawału” 

- prowadzenia działalności edukacyjno-informacyjnej, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

- obrony i dochodzenia roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na pod-

stawie zgody dziecko i jego rodzic/opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest z określonymi celami ich przetwarzania. Dane przechowy-

wane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania projektu, do czasu rezygnacji z uczestnictwa w jego 

realizacji.  

5. Dziecku i jego rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych do danych mogą mieć podmioty świadczące usługi niezbędne do prowadzenia i realizacji 

projektu, w tym podmioty świadczące usługi IT, hostingu, Facebook. Do danych mogą mieć ponadto dostęp podmioty 

uprawnione do tego na mocy przepisów prawa.  

7. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zau-

tomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


