
 
Regulamin I Międzyprzedszkolnego 

Turnieju „Kółko i krzyżyk”  

Radio Opole objęło patronatem medialnym I Międzyprzedszkolny Turniej „Kółko i krzyżyk” 

i jest jednocześnie partnerem ZSP nr 2 w Opolu. 

 

CELE TURNIEJU: 

 rozbudzanie zainteresowań grą  planszową - „Kółko i krzyżyk”, 

 zachęcanie do  zabawowej formy spędzania czasu wolnego,  

 integracja środowisk przedszkolnych, 

 rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia logicznego, 

 rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł gry, 

 rozwijanie odporności emocjonalnej na wygraną i przegraną, 

 rozwianie umiejętności w zakresie kodowania i odkodowywania, 

 promocja przedszkola. 

ORGANIZATOR:  

Przedszkole Publiczne nr 16 w ZSP nr2 w Opolu ul. Z. Nałkowskiej 16 

DATA I MIEJSCE PRZEBIEGU TURNIEJU:  

 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 10.00 

               ZSP nr 2 w Opolu przy  ul. Z. Nałkowskiej 16 (sala nr 2, wejście od strony szkoły) 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Turniej skierowany jest do dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do opolskich 

przedszkoli. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia przedszkola 

(załącznik nr 1)  mailowo na adres  przedszkola: pp16@zsp2opole.pl do dnia 15 

marca 2019 r.  Załącznik zawiera także klauzulę informacyjną o przetwarzaniu 

danych nauczyciela/opiekuna oraz oświadczenie nauczyciela/opiekuna 

o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. 

3. Zgłoszone  przedszkole wyznacza drużynę składającą się z 4 dzieci i jednego 

opiekuna.  



4. W dniu konkursu należy dostarczyć zgodę rodziców na udział dziecka 

w olimpiadzie (załącznik nr 2). 

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek, a nauczyciel/opiekun 

podziękowanie. 

 

PRZEBIEG TURNIEJU: 

1. Powitanie uczestników turnieju oraz osób/partnerów zaangażowanych w jego 

organizację. 

2. Przedstawienie zasad turnieju. 

3. Rozdanie „Tabeli wyników” opiekunom poszczególnych dzieci. 

4. Rozpoczęcie turnieju 

- poczęstunek dla uczestników 

- edukacyjny film animowany podczas pracy jury. 

5. Ogłoszenie wyników. 

6. Rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań. 

7. Rozmowy dzieci z dziennikarzami Radio Opole. 

8. Zakończenie turnieju. 

9. Pożegnanie. 

 



Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA DO I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO TURNIEJU „KÓŁKO I KRZYŻYK” 
 

Nazwa, adres, telefon i e-mail przedszkola: 

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

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

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

  

Lp. Imię i nazwisko dziecka Rok urodzenia 
Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego dziecko do turnieju 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

   

 

 

Dane uczestników można zmienić w dniu olimpiady. 

 Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………….…………………… 

 Telefon i adres e-mail do korespondencji: …………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję zapisy regulaminu  I  Międzyprzedszkolnego Turnieju 
„Kółko i krzyżyk”. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych 
w Przedszkolu Publicznym nr 16 w ZSP nr 2 w Opolu.  

………….……………………………………………………. 
  Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna drużyny  
 

 
Informujemy, że Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Opolu tel.774542867, e-mail 
pp16@zsp2opole.pl. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.zsp2opole.pl, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych będzie 
możliwy pod adresem e-mail: iodo@zsp2opole.pl.  
Pani/Pana imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu będziemy przetwarzać w celu organizacji konkursu w oparciu o zadanie 
realizowane w interesie publicznym przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.  
Dane opiekuna grupy będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz przez rok od końca roku, w którym został 
przeprowadzony. Podane dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również ujawniane 
naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług na podstawie zawartych umów powierzenia, w tym w 
szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne i audytowe. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego .Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zgłoszenia udziału podopiecznych 
w Międzyprzedszkolnym Turnieju „Kółko i krzyżyk”.  

mailto:pp16@zsp2opole.pl
http://www.zsp2opole.pl/


                                

Załącznik nr 2 
  

Oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………….. 
         (imię i nazwisko dziecka) 

w I  Międzyprzedszkolnym  Turnieju „Kółko i krzyżyk”, który odbędzie się 26 marca 2019 r. 
w PP nr 16 w ZSP nr 2 w Opolu. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  I  Międzyprzedszkolnego Turnieju „Kółko 
i krzyżyk” oraz z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Przedszkolu Publicznym 
nr 16 w ZSP nr 2 Opolu.  
 

 ………….……………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę dla PP nr 16 w ZSP nr 2 w Opolu oraz partnera – Radio Opole - na 

nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w 

konkursie w celach dokumentacji i promocji działalności placówki na stronach internetowych 

oraz w mediach społecznościowych własnych.  

………….……………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Panią/Pana, że:  
 

 Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą w Opolu tel.774542867, e-
mail pp16@zsp2opole.pl. 

 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.zsp2opole.pl, a bezpośredni 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych będzie możliwy pod adresem e-mail: iodo@zsp2opole.pl.  

 Dane uczestników konkursu będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji konkursu 
oraz przez rok od końca roku, w którym został przeprowadzony, a dane zwycięzców przez 6 lat od 
końca roku, w którym został przeprowadzony w celach finansowo – księgowych oraz dochodzenia 
roszczeń, lub dłużej, jeżeli będzie to wymagane odrębnymi przepisami prawa. Dane objęte zgodą 
będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. 

 Podane dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być 
również ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług na 
podstawie zawartych umów powierzenia, w tym w szczególności podmiotom wykonującym usługi 
serwisowe, doradcze, konsultacyjne i audytowe.  

 Dane będą publikowane przez administratora danych w zakresie, na który udzielona została zgoda. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W przypadku wyrażonej zgody na publikację wizerunku, przysługuje Państwu prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału 
Pani/Pana dziecka w I Międzyprzedszkolnym Turnieju „Kółko i krzyżyk”. Wyrażenie zgody na 
utrwalanie i publikowanie wizerunku jest dobrowolne. 
 

 
 

http://www.zsp2opole.pl/

