
REGULAMIN KONKURSU
ŚWIĄTECZNE LEGO 

1.Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Dominika

Savio w Kłobucku.

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 4-9  lat

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

-zbudować element świąteczny z klocków LEGO, która będzie przedstawiać motyw

świąteczny;

-wykonać zdjęcie zbudowanego elementu i wypełnić kartę informacyjną;

-zdjęcie i kartę informacyjną wysłać na adres mailowy: 

klobuck.spsk@op.pl

-budowle należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 15:00

4. Wyniki  konkursu zostaną  podane do wiadomości na stronie internetowej naszej

szkoły, najpóźniej do dnia 13 grudnia. Organizator z laureatami konkursu skontaktuje

się telefonicznie.

5.  Laureaci  konkursu   zostaną  zaproszeni  do  wspólnego  tworzenia  MAKIETY

ŚWIĄTECZNEJ  oraz na warsztaty świąteczne LEGO WEDO 2.0. Wystawa MAKIETY

odbędzie się w wybranym przez Organizatora miejscu na terenie Kłobucka.

6. Wręczenie nagród oraz wspólne tworzenie MAKIETY odbędzie się w środę 15.12 

o godzinie 16:30. 

mailto:klobuck.spsk@o.pl


KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko/wiek dziecka................................................................................................................

Placówka …................................................................................................................................. ….....

Opiekun............................................................................................................... …..............................

Numer telefonu.......................................................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika eliminacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

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

(imię i nazwisko uczestnika )

przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK im. św. D. Savio w Kłobucku zgodnie z art. 23 
ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z 
póz.zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i 
poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła 
Podstawowa SPSK im. św. D. Savio w Kłobucku. Administrator danych zapewnia ochronę 
podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. * Wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź
w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z 
póz. zm).Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez 
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki 
uczestnika konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. * 
Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z 
regulaminem konkursu.

 Akceptuję regulamin eliminacji.

.………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


