Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
zaprasza dzieci przedszkolne do udziału w konkursie plastycznym
pt.: „Druga strona Księżyca”
1. Organizatorem konkursu jest:
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci, wychowawców i rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkoli na terenie Olsztyna.
3. Cele konkursu:
 pobudzanie zainteresowania kosmosem i astronomią,
 rozwijanie wyobraźni i twórczości artystycznej,
 rozwijanie zdolności manualnych.
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REGULAMIN KONKURSU
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Druga strona
Księżyca”. Praca ma ukazywać dziecięce wyobrażenia tego co znajduje się po drugiej
stronie Księżyca, która jest niewidoczna z naszej planety .
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.
Kategorie konkursowe:
A. Praca indywidualna – praca wykonana samodzielnie przez dziecko – z podziałem
na grupy wiekowe 3-4 lat oraz 5-6 lat.
B. Praca rodzinna – praca wykonana z rodzicami.
C. Praca drużynowa – jedna zbiorowa praca przedszkola.
Technika wykonania pracy: dowolna.
Format pracy:
 prace indywidualne i rodzinne – A3 lub A4,
 drużynowe – dowolny,
 konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem,
 kreatywność i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
 ogólna estetyka wykonania prac.
Na odwrocie każdej pracy należy podać:
 imię i nazwisko autora pracy,
 wiek,
 kategorię (A, B lub C),
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na
adres Olsztyńskiego Planetarium z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Czas trwania konkursu: 25.03.2019 r. – 26.04.2019 r.

10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się pod kopułą Olsztyńskiego
Planetarium w dniu 13.05.2019 o godz. 10.00.
11. Uwagi końcowe:
 Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji
organizatora.
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania
i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych
osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego
przekazu informacji w celu promocji Konkursu.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
 Wszelkich informacji o konkursie udziela p. Joanna Widzińska,
Obserwatorium Astronomiczne, ul. Żołnierska 13, Olsztyn, tel. 89 650 04 41
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
2. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie wyznaczyło
Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@planetarium.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby
Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego,
al. Marszałka
J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego
na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.
6. ane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7. ane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
10. ane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

