
 

 

 

 

1. Organizator  konkursu. 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 05 – 840 

Brwinów. Tel.  22 729 63 81   email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl 

2. Cele konkursu. 

 Wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej. 

 Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych.  

 Popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa 

polskiego. 

 Pogłębienie wiedzy o historii i zabytkach Polski. 

 Umiejętność zaprezentowania wiedzy i nabywanie śmiałości w jej prezentowaniu. 

 Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębienia swojej wiedzy. 

 Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji. 

 3. Założenia i warunki organizacyjne. 

 Konkurs odbędzie się w czwartek 10 listopada 2022 r. o godz. 10.00  

w  Przedszkolu nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6. 

 Organizacja konkursu  oraz nagrody są finansowane ze środków własnych, 

pomocy Rady Rodziców działającej przy Słonecznym Przedszkolu i pozyskane od 

sponsorów. 



 Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci 5 letnich z przedszkoli gminnych  

i placówek zaprzyjaźnionych. Do konkursu zgłaszają się drużyny składające się  

z trzech zawodników reprezentujących przedszkole. 

 Uczestnicy konkursu muszą zaprezentować w strojach wybrany przez siebie 

region Polski (całość stroju lub jego elementy). Wybrany region należy zgłosić do 

organizatora do dnia 25.10.br.. Zależy nam na tym by regiony się nie pokrywały  

i każda drużyna była w innym stroju 

 Zawodnikom towarzyszyć może dyrektor, nauczyciel i opiekun. 

 Zagadnienia konkursowe dotyczyć będą treści związanych z symbolami 

narodowymi, stolicą, legendami, zabytkami naszego kraju oraz podstawowymi 

wiadomościami związanymi z historią odzyskania niepodległości np. data 

odzyskania niepodległości),  – podstawy . 

 Treści zawarte w konkursie dostosowane będą do wieku dzieci i zgodne  

z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

 Zgłoszenie do Konkursu poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostarczony łącznie  

z zaproszeniem, prosimy przesłać  na adres mailowy przedszkola, 

do dnia  31 października 2022 r.. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zgodę 

rodziców na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie wizerunku do publikacji 

pokonkursowych  oraz  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przedszkola. 

4. Zasady przyznawania nagród – zwycięzcy. 

   Wszyscy uczestnicy Konkursu są zwycięzcami : przedszkola otrzymają puchary  

     i dyplomy za udział, wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy,    

     medale i drobne upominki. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu. 

 Lista uczestników i osób przygotowujących dzieci do konkursu zostanie 

opublikowana na stronie internetowej przedszkola i w lokalnej prasie. 

 Uczestnikom konkursu zostanie zapewniony drobny  poczęstunek. 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PPRZEDSZKOLA DO KONKURSU WIEDZY O POLSCE 

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

 

PRZEDSZKOLE .............................................................................................................................................................. 

ADRES .............................................................................................................................................................................. 

TEL./FAX: ....................................................................................................................................................................... 

E-MAIL: ........................................................................................................................................................................... 

Zgłaszamy drużynę dzieci  5 - letnich  (prosimy o CZYTELNE wpisanie imion   i nazwisk dzieci ): 

1. .................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

......................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                        ................................................................. 

                                                                             Dyrektor przedszkola 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych i wizerunku mojego dziecka 

.......................................................................... zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 na 

potrzeby Konkursu Wiedzy o Polsce „Piękna nasza polska cała”, organizowanego przez Przedszkole nr 3 

w Brwinowie. 

 

..............................……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana/wychowanka danych osobowych jest Ewa Przybylik - dyrektor 
Przedszkola Nr 3 w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie przy ul. Słonecznej 6, 22 729 63 81 
email: sloneczne-przedszkole@idsl.pl 
2. Inspektorem Ochrony danych w Przedszkolu Nr 3 w Brwinowie jest Sylwia Bober-Jasnoch. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 
iod.oswiata@brwinow.pl 
3. Dane osobowe Pana/Pani/ wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji 
zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 
4. Pana/Pani/ wychowanka dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia 
rekrutacji, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przez ADO z ciążących na nim 
obowiązków prawnych. 
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego j/w. 

 
                                                                               Ewa Przybylik  

                                                                                dyrektor Przedszkola nr 3 w Brwinowie 
 


