
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
Rozśpiewana klasa

Organizatorem Konkursu jest: CANDY PARK w Rzgowie k. Łodzi

1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do
lat 10.

2. Cele konkursu:
a. rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej u dzieci;
b. rozwijanie umiejętności prezentacji dzieci;
c. prezentacja twórczości dziecięcej.

3. Każda  klasa  /  grupa  wykonuje  tylko  jedną  pracę  w  postaci  krótkiego,  maksymalnie
dwuminutowego filmu.

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego 
formularza znajdującego się na stronie: https://candypark.pl/konkurs-dla-przedszkoli-i-szkol/ 
wraz z załączeniem pracy w wyznaczonym terminie.

5. Uczestnikami konkursu mogą być:
a. grupy przedszkolne;
b. klasy szkolne (ze szkół podstawowych, do 10. roku życia).

6. DOPUSZCZALNE FORMY dostarczenia prac:
Pracę można zgłosić poprzez wysłanie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie 
https://candypark.pl/konkurs-dla-przedszkoli-i-szkol/ wraz z załączonym filmem.

a. Dopuszczalny rozmiar przesyłanego filmu w pliku o wielkości nie większej niż 250 MB;
b. Dopuszczalne formaty plików: MP4;
c. Wymagana nazwa pliku: Imie_Nazwisko opiekuna grupy.mp4.

7. Termin rozpoczęcia konkursu: 15 listopada 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 
listopada 2022 r.

8. Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach: 
a. I kategoria – grupy przedszkolne; 
b. II kategoria – klasy ze szkół podstawowych

9. Kryteria oceny prac:
a. estetyka, jakość wykonania oraz wkład pracy;
b. inwencja twórcza uczestników konkursu, oryginalność oraz pomysłowość.



10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 
na stronie candypark.pl oraz w mediach społecznościowych Candy Parku (Facebook).

11. Nagrody:
a. W  każdej  kategorii  zostanie  przyznana  nagroda  główna  tj.  BEZPŁATNY  wstęp  całej  grupy

przedszkolnej / klasy do Candy Parku, połączony z warsztatami.
b. Maksymalna liczba osób, która otrzyma wstęp do parku w ramach Nagrody Głównej to 30 

przedszkolaków / uczniów + 3 opiekunów.

12. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w serwisie Facebook.

13. Przesyłając pracę konkursową zgłaszający deklaruje, że posiada zgody od rodziców wszystkich 
dzieci na wykorzystanie ich wizerunku w mediach społecznościowych Candy Parku oraz 
pozostałych osób, które są widoczne w filmie.

14. Koordynatorką konkursu jest Natalia Kotlicka (mail: konkurs@candypark.pl  )  .  

15. Klauzula informacyjna:
a. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest

równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych i  wykorzystanie
wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu.

b. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na
ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach
promocyjnych Organizatora.

16. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich 
publikowania i powielania.

a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Candy z siedzibą przy ul. 
Żeromskiego 695-030 Rzgów.

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu.

c. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 
osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza 
przepisy 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 (dalej 
RODO).

17. Dodatkowych informacji udzielamy drogą elektroniczną: konkurs@candypark.pl.


