
Konkurs BAZA PODWÓRKOWA

Organizator: Baza na Krakowskiej 

ul. Krakowska 176

43-512 Bestwina 

tel. 731 251 102

kontakt@bazanakrakowskiej.pl

Termin nadsyłania prac: 05.06.2022

Rozstrzygnięcie konkursu: 9.06.2022

Temat: Baza podwórkowa. 

Warunki uczestnictwa: 

-W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy (do max 3 osób, rodzeństwo, 

przyjaciele, koledzy/koleżanki z klasy itp). 

-Każdy uczestnik powinien nadesłać zdjęcia* zrobionej przez siebie BAZY (wykonanej techniką 

dowolną za pomocą wybranych przez siebie materiałów. 

-Baza może znajdować się w domu, na podwórku, w ogrodzie itp). 

-Oceniać będziemy pomysłowość i kreatywność. 

*na zdjęciach mogą znajdować się „projektanci i budowniczy bazy”

Cel: 

- rozbudzenie dziecięcej wyobraźni poprzez twórcze wyrażenie swoich pomysłów

- wspólna zabawa i aktywnie spędzony czas

Dla kogo konkurs:

Konkurs jest adresowany do przedszkolaków i dzieci ze szkoły podstawowej.

Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:

 I kategoria – dzieci przedszkolne (3-6 lat)

 II kategoria – uczniowie ze szkoły podstawowej (7-11 lat)

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna i wyróżnienia.

Zdjęcia prac  należy nadesłać do dnia 5.06.2022 na adres mailowy kontakt@bazanakrakowskiej.pl

Do nadsyłanych zdjęć należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, podany jako załącznik na naszej 

stronie internetowej bazanakrakowskiej.pl lub do pobrać osobiście w Bazie, ul. Krakowska 176 

Bestwina. Wypełniony należy odesłać w formie skanu lub zdjęcia.
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Konkurs BAZA PODWÓRKOWA

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Wręczenie nagród nastąpi 

podczas GALI w BAZIE kończącej sezon 2021/2022. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną umieszczone

na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baza na Krakowskiej, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 176, 43-512 Bestwina
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie „Baza Podwórkowa” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie Plastycznym „Baza podwórkowa”.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział w Konkursie „Baza Podwórkowa”;
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania



Konkurs BAZA PODWÓRKOWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „BAZA PODWÓRKOWA”

1. Imię i nazwisko dziecka/ dzieci 1.

2.

3.

(max. 3 dzieci) 

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

3. Adres zamieszkania

4. Nr tel rodzica/ opiekuna

5. Adres mailowy rodzica/opiekuna

6. Szkoła/ placówka do której uczęszcza dziecko 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego 

dziecka w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność BAZY.
/Uzyskane dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r/

Podpis

8. Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjno- 

marketingowych poprzez zamieszczenie zdjęć dziecka na stronie 

internetowej Bazy i w mediach społecznościowych

Podpis


